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Hard of hart?
Met dit jaarverslag sluiten we een turbulent jaar af. Turbulent omdat we hard hebben gewerkt aan de
totstandkoming van onze fusiecorporatie Elkien. Een fusie tussen een typische stadscorporatie en een
corporatie voor het platteland: een fusie voor Fryslân!

Een fusie brengt veel veranderingen met zich mee. Onze medewerkers hebben hard moeten werken en alle zeilen moeten bijzetten om
hier zo goed mogelijk mee om te gaan. Voor sommige medewerkers betekende de fusie een andere functie, een andere werkplek en
andere collega’s. Inmiddels neemt Elkien contouren aan en kunnen we onze focus weer verleggen naar buiten. Van onze huurders en
belanghouders hebben we begrip gevraagd en gekregen voor het feit dat we ons tijdelijk hebben gericht op de fusie, zonder daarbij
onze aandacht te verliezen voor onze kernactiviteit, de verhuur.
Wij zijn daarin prima geslaagd: Elkien heeft laten zien dat wij onze huurders en gemeenten maximaal hebben willen bedienen. Als
individuele corporaties waren wij dit al gewend en ook als Elkien willen we dit waarmaken. Elkien is een betrokken en daadkrachtige
corporatie: volkshuisvesting in Fryslân gaat ons aan het hart.
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Elkien wil het verschil maken voor onze huurders in de stad, dorpen, wijken en buurten. Wij willen onze huurders voorzien van een
goede woning in een prettige leefomgeving. Daar zetten wij ons volledig voor in: omdat iedereen recht heeft op goed wonen en
iedereen in de maatschappij er toe doet. Niemand uitsluiten, dat is waar het naar ons idee om draait. Daar is de volkshuisvesting ooit
voor opgericht.

7
7
11
19

Ik spreek mijn dank en respect uit voor de geleverde prestaties, want wij hebben het afgelopen jaar veel van onze medewerkers
gevraagd. Ik kijk vol vertrouwen de toekomst van Elkien tegemoet. Immers in een tijd waarin de maatschappij verhard, is zeker plaats
voor een organisatie met ‘hart’ voor mensen. En dat is typisch Elkien, van iedereen, voor iedereen.
Juni 2010
Alex Bonnema

II

Volkshuisvestingsverslag
4. Verhuur en verhuurbeleid
5. Integraal sturen op vastgoed
6. Wonen
7. Leefbaarheid
8. Belanghouders
9. Organisatie
10. Financiën

25
25
31
43
47
53
59
65

III

Verklaring van Bestuur en goedkeuring
Raad van Commissarissen

77

Jaarrekening 2009

79

IV

Bestuurder

06

I Bestuur en Toezicht

I Bestuur en Toezicht
1. Algemene ontwikkelingen
De wereld om Elkien heen verandert in hoog tempo. Tegelijkertijd implementeerden we in 2009 de
voorgenomen fusie. Dat heeft veel van de medewerkers gevraagd, maar met succes: Elkien staat,
we zijn een corporatie met een hart en we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

De wereld om ons heen

onze krachten bundelen. Bovendien kunnen zo - in een tijd van
vennootschapsbelastingplicht en Vogelaarheffing - financiële

Krimp

middelen voor Fryslân behouden blijven.

Krimp op het platteland trok het afgelopen jaar regelmatig het
landelijke nieuws. Ook in Fryslân is er - nu en in de komende 10

Tot slot kan de provinciale opgave passender worden vervuld:

jaar - krimp of verminderde groei. In het werkgebied van Elkien

de krimp op het platteland en de groei in de stad kunnen

verschilt de situatie: in Leeuwarden en Drachten verwachten we

gemakkelijker op elkaar worden afgestemd.

nog groei, in het voormalige plattelandsgebied HeerenveenDrachten zal beperkte krimp optreden. In de richting van de

Het werkgebied bevat de stad Leeuwarden en 80 grotere en

IJsselmeerkust zal er wel sprake zijn van krimp evenals in de

kleinere kernen in Fryslân.

verder van de A32 (Leeuwarden-Heerenveen) gelegen dorpen.
Dit betekent dat we in elke stad of dorp maatwerk moeten

In 2009 moesten de plannen realiteit worden. Dat betekende:

leveren. Elkien neemt hierin haar verantwoordelijkheid.

• Nieuwe huisvesting: alle medewerkers moesten een nieuwe
start maken in een nieuw kantoor. Vanaf april 2009 is het 		
hoofdkantoor van Elkien gevestigd in Heerenveen. Verder

Nieuwe organisatie

hebben we vestigingen in Leeuwarden, Bolsward, Gorredijk
en Grou, dichtbij onze huurders.

In 2008 hebben Nieuw Wonen Friesland en Welkom besloten

• Een gezamenlijke Raad van Commissarissen, een

te fuseren. De strategische redenen zijn divers. Woning

gezamenlijk Bestuur en een gezamenlijke ondernemings-

corporaties staan onder politieke en maatschappelijke druk om

raad. De ‘personele unie’ vereenvoudigde de besluitvorming

steeds efficiënter en breder te presteren. Dat kan beter als we

aanzienlijk en vergemakkelijkte het doelgericht, concreet én
zorgvuldig stappen naar de fusie te zetten.
• Een nieuwe functie voor alle medewerkers. Elke medewerker mocht zijn of haar voorkeur voor een functie

WADDENZEE

aangeven. Verreweg de meeste medewerkers kregen binnen
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2008 en implementatie in 2009 van een gemeenschappelijk
administratief kernsysteem, de absolute voorwaarde om
gezamenlijk verder te kunnen opereren. Alle werkprocessen
en procedures moesten hiervoor opnieuw worden
geformuleerd.
• Toestemming van de Minister van Wonen, Werken en
Integratie verkrijgen. Zowel in 2008 als in 2009 is hiervoor
veel voorwerk verricht in samenwerking met onze
accountants, adviseurs en niet in de laatste plaats met onze
stakeholders. De toestemming kwam en vanaf 4 juni 2009 is
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DRENTHE

1.1 Het werkgebied van Elkien

de fusie tussen Nieuw Wonen Friesland en Welkom een feit.
We behaalden al deze mijlpalen: een prestatie van formaat.
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Visie, missie en strategie

Nieuwe naam
Een nieuwe naam voor de fusieorganisatie vonden wij

In aanloop naar de fusie hebben we een meerwaarden-

essentieel. Want alleen dan kunnen beide fusiepartners

onderzoek laten verrichten. Belangrijk daarin is onze visie

gelijkwaardig inhoud geven aan de nieuwe identiteit van de

“Elkien is de woningcorporatie voorbij. Mensen zijn én de

corporatie. De nieuwe naam moest fris klinken, verwijzen naar

norm én de belangrijkste klanten die betalen voor het

onze Friese identiteit en ruimte laten aan ideeën die passen

vastgoed. Het vastgoed, zichtbaar in wijken, dorpen, buurten

binnen ons maatschappelijke doel. Het werd de naam waarin

en steden én in stenen is de basis voor ons ondernemerschap.

we herkennen dat we met elkaar voor elkaar aan het werk zijn.

Het is echter vooral een product waarin de mensen wonen

Het werd Elkien.

waar het ons om gaat. Elkien verbindt zich aan mensen die
wonen en neemt regie over het duurzaam beheren en

Afspraken nakomen

ontwikkelen van de wijken waarin ze wonen. Elkien beheert,

Het belangrijkste in 2009 was dat de ‘winkel’ voor onze

ontwikkelt, verhuurt en verkoopt vastgoed waarin mensen

huurders in 2009 gewoon open moest blijven. We hebben

wonen, werken en leven. Ze ambieert het best denkbare

geen wijzigingen in het verhuur- of het vastgoedbeleid van

evenwicht tussen verantwoord financieel-economisch

Elkien aangebracht. In 2009 wilden we eerst intern onze

rendement op vastgoedinvesteringen én een bewust

nieuwe organisatie en administratie vormgeven. En dus

maatschappelijk rendement. Waar nodig neemt ze tijdelijk

voerden we afspraken van Nieuw Wonen Friesland en Welkom

genoegen met minder financieel rendement, maar overall is

met onze samenwerkingspartners volgens plan uit. Een

gezond rendement nodig om maatschappelijk te kunnen

beschrijving van deze resultaten is te vinden in de volgende

blijven investeren.”

hoofdstukken van dit jaarverslag.

In 2010 ontwikkelen we onze visie meer in detail, formuleren

Een groot compliment kregen wij van gemeenten en collega-

wij onze missie en integreren beide nog verder in de

corporaties die geen van allen het beeld hadden dat we met

organisatie. Wel hebben wij in dit visiedocument vijf

een fusie bezig waren. Het werk voor onze doelgroepen ging

strategische doelstellingen omschreven:

gewoon door.

1. Intensieve binding met klanten, wijken en buurten.

Financieel en
maatschappelijk rendement

2. Versterkte samenwerking met (maatschappelijke) partners.
3. Integrale sturing op onze vastgoedportefeuille.
4. Aantrekkelijk werkgeverschap.
5. Een organisatie die staat, met een gezonde financiële 		
huishouding.

Netto bedrijfslasten
Zowel Nieuw Wonen Friesland als Welkom presteerden ten

Ons volkshuisvestingsverslag is sterk gerelateerd aan deze

opzichte van de referentiecorporatie en landelijk zodanig op

doelstellingen. U leest daarin wat wij in 2009 als jonge, maar

de netto bedrijfslasten, dat het geen verder aandachtspunt

ervaren organisatie hebben kunnen realiseren.

van de externe toezichthouders was. Ook als Elkien
verwachten wij goed te presteren. Om de netto bedrijfslasten

Kernwaarden

laag te houden stuurden we nadrukkelijk op formatieplaatsen

Elkien heeft hart voor mensen en is verbindend, daadkrachtig

(ultimo 2009: 201,66 fte’s). Overigens moet de ontwikkeling

en helder. Dat zien we terug in de manier waarop wij onze

van de netto bedrijfslasten ook in het licht gezien worden van

volkshuisvestelijke doelen behalen. Financieel rendement is

de steeds grotere prestatie die de politiek van corporaties

daarbij niet de enige bepalende factor. Onze keuzes worden

vraagt.

mede bepaald door de mensen aan wie wij huisvesting bieden.
Ook intern hebben we hart voor mensen: hierbij draait het om

Maatschappelijk rendement

samenwerken, inspiratie en zingeving. Met passie je werk

Elkien neemt deel aan de aeDex/IPD Corporatie Vastgoed

doen, wat zowel intern als extern aanstekelijk werkt.

index. De benchmark maakt zowel de bedrijfseconomische als
maatschappelijke prestaties van het door de deelnemers
geëxploiteerde vastgoed inzichtelijk. Voor maatschappelijk
vastgoed, zoals dak- en thuislozenopvang, hanteren wij lagere
streefrendementen. Maar belangrijk is wel financiële
continuïteit om ook op de lange termijn onze primaire
doelgroepen te kunnen blijven bedienen.
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2. Verslag van de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen was in 2009 in verschillende rollen betrokken bij de fusie tussen Welkom
en Nieuw Wonen Friesland: als toezichthouder, maar ook als werkgever en klankbord. Niet alleen
moest het toezichtskader opnieuw worden geformuleerd, maar ook moest Elkien stevige resultaten
blijven boeken voor hun stakeholders.

Fusie

Kritische succesfactor voor de fusie is het welslagen van de

Het jaar 2009 stond voor de Raad van Commissarissen vooral

interne organisatie. Dit is veelvuldig aan de orde geweest. De

in het teken van de fusie en het laten slagen daarvan. Daarvoor

organisatiestructuur maar ook de nieuwe cultuur waren hierbij

hebben we eerst het toezichtskader geformuleerd. We stelden

belangrijke aandachtspunten.

de statuten van de nieuwe woningcorporatie (eerst onder de
werknaam Welkom Nieuw Wonen en vanaf 2010 Elkien) en de

Veranderende corporatiesector

reglementen van de Raad en het Bestuur vast. Daarbij

De Minister van Wonen, Werken en Integratie (WWI) schetste

onderschrijven we de Governancecode Woningcorporaties.

in zijn brief aan de Tweede Kamer van 12 juni 2009 de

Belangrijke aandachtspunten hierbij waren het voorkómen van

contouren van het nieuwe corporatiestelsel. De raad stelt zich

eventuele toekomstige belangenverstrengeling op enig niveau

op het standpunt dat corporaties regionaal sterk moeten zijn

en de formulering van de profielen van de leden van de raad.

en dat Elkien decentraal kwaliteit moet leveren aan de primaire

Hiernaast hebben we drie kerncommissies ingesteld: de audit-,

doelgroepen. Verdere professionalisering van het toezicht

remuneratie- en stakeholderscommissie.

vinden wij een goede zaak. Er worden heldere eisen gesteld

De fusie ligt goed op schema. De mijlpalen voor 2009 zijn

aan zittingstermijn, profiel en onafhankelijkheid. Wat we

ruimschoots gehaald.

moeten voorkomen is een opeenstapeling van administratieve
handelingen waarbij het toezicht op vele terreinen verklaringen

Strategisch beleid

moet afleggen aan de nieuwe Autoriteit. Grip op de sector

Met het Bestuur en de Directieraad hebben we uitgebreid

ontstaat niet op papier. Vertrouwen ontstaat bij voldoende

gesproken over de strategische oriëntatie van de nieuwe

checks en balances. Het toezicht moet vooral werken aan het

corporatie. Zijn wij een vastgoedontwikkelaar of meer een

voorspellend vermogen van de organisatie. We moeten weten

wijkregisseur? Wij kiezen voor het laatste. Leefbaarheid vinden

wat we doen, waarom we het doen en hoe goed we het doen.

wij een belangrijke maatschappelijke opgave. Uiteraard

Zonder overigens op de stoel van de bestuurder te gaan

kunnen we die alleen realiseren binnen het kader van financiële

zitten.

continuïteit.
Hiernaast hebben we de basis van het nieuw te formuleren

Integriteit

strategisch vastgoedbeleid besproken. Belangrijke factoren

Elkien heeft meegewerkt aan de nulmeting integer handelen

hierin zijn de demografische en economische ontwikkelingen

van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. In het kader van de

in ons werkgebied op de lange termijn.

Governancecode heeft Elkien onder meer een integriteitscode.
Heel belangrijk vinden we ook de houding van alle

Risicomanagement

medewerkers ten aanzien van integriteit. Hoe ga je om met

Het risicomanagement heeft in 2009 nadrukkelijk de aandacht

dilemma’s, weet je wat je zwakheden zijn? Een open cultuur

in de organisatie en in de raad gekregen. Grootste risico’s zijn

maakt het mogelijk hierover te praten. We hebben de indruk

enerzijds de gevolgen van de economische crisis en anderzijds

dat dit het geval is. Bij de raad zijn geen meldingen gedaan

de interne organisatie.

van schending van integriteit. Maar ook in de toekomst moet

Wat betreft de economische crisis hebben we onder meer het

het onderwerp ‘in de wedstrijd’ blijven. Na de drukte van de

effect van dalende verkopen op de kasstromen laten

fusie kan de corporatie in 2010 dilemmatrainingen op het

doorrekenen. In het kader van de fusie worden alle financiële

programma zetten. De raad monitort een- à tweemaal per jaar

aspecten sowieso nog veel uitgebreider dan normaal

waar verbeteringen mogelijk zijn.

doorgerekend. We weten hoe we er financieel voor staan.
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Samenstelling Raad van Commissarissen Elkien
4 juni 2009 – 31 december 2009

Samenstelling en profiel
van de raad

1

Naam

Benoemd in 2 Zitting tot

Beroep

Nevenfuncties

Honorarium

J. Dijkstra RA

2007

Senior partner bij

• Lid stichting Quadra

e12.000

Twynstra Gudde

• Lid Adviesraad IRR

Adviseurs en Managers

• Lid commissarissen

(1958)

2011
(herbenoembaar)

Met het oog op de fusie bestonden de Raad van Toezicht van
Nieuw Wonen Friesland en de Raad van Commissarissen van

Voorzitter en 			

Directeur Twynstra Gudde

Welkom vanaf 1 februari 2009 uit dezelfde personen. Met

Lid remuneratiecommissie

Interim Management

panel Erasmus Universiteit

ingang van fusiedatum 4 juni 2009 werd dit de Raad van
Commissarissen van Welkom Nieuw Wonen, het huidige

Mevr. drs. ing.

2012

Zelfstandig organisatie-

Elkien. Per 31 december 2009 was er nog één vacature,

L.J.A.J. van den Broek

2004

(niet

adviseur en interim-

deze is in het voorjaar 2010 ingevuld.

(1965)

herbenoembaar)

manager

Mutaties

Lid en

In verband met afronden van de fusie zijn bij beide

Lid remuneratiecommissie				

• Lid cliëntenraad

e8.000

St. Thuiszorg ZW-Friesland
• Lid RvT MEE-Apeldoorn
• Lid RvT Jeugdhulp Friesland
• Visitator Raeflex

corporatiecommissarissen die in 2008 aftredend waren,
aangebleven tot en met 31 januari 2009. De afronding duurde

M. Kuipers

langer dan verwacht en beide corporaties vonden het niet

(1966)

2003

2011
(niet

Bestuurder Volmarket B.V.

• Directeur Arcid B.V.

passend, dat commissarissen met kennis van het fusieproces in

		

herbenoembaar)			 kantoor Arcid B.V.

het afrondende stadium van dat proces zouden aftreden.

Lid en

• Bestuurslid Vastgoed-

Lid audit- en stakeholdersAfgetreden per 31 januari 2009:

maatschappij MPC 33 en 27

commissies

• Associate Partner

• Bij Nieuw Wonen Friesland: de heren dr. P. Inia,
F. van Gelderen RA, mr. H.J. Bos en D.H. Diephuis.
• Bij Welkom: mevrouw J.C.M. Kanters en
de heer W. Kamminga.

Exedra Consult (M&A)
					
J. Top

2003

(1956)		

2011

Voorheen detailhandel

(niet

en consultant		 schapsraad Piter Jelles

herbenoembaar)

• Voorzitter medezeggen-

e8.000

• Lid visitatiecommissie

Benoemd per 1 februari 2009:

Lid huurderscommissaris en 					 Piter Jelles

• Bij Nieuw Wonen Friesland: de heer J. Dijkstra RA,

Lid remuneratie- en

mevrouw M.F. Dijkstra en de heer B.A. Endedijk

e8.000

• Bestuurder administratie-

• Lid verenigingsraad VARA

stakeholderscommissies				

(allen al Raad van Commissarissen Welkom).
• Bij Welkom: mevrouw L.J.A.J. van den Broek,

Mevr. Ir. M.F. Dijkstra

2007

2011

Adviseur volkshuisvesting

(herbenoembaar)

& ruimtelijke ordening

• Lid Raad van

de heren M. Kuipers en J. Top

(1947)

(allen al Raad van Toezicht Nieuw Wonen Friesland).

					 Woningcorporatie
Lid en

e8.000

Commissarissen
Mitros, Utrecht

Per 1 februari 2009 is de heer W. Kamminga, voormalig

Lid stakeholderscommissie

• Bestuurslid Stichting

commissaris van Welkom, benoemd tot adviseur bij beide

					 Engelbewaarder

raden. Zodra de vacature in de raad is vervuld, rondt de heer

• Voorzitter Stichting SBW

Kamminga zijn werkzaamheden voor Elkien af.
B.A. Endedijk

2008

2012

Algemeen directeur

(herbenoembaar)

Uitgeefmaatschappij		 Commissarissen

In de periode van 1 februari 2009 tot 4 juni 2009 hebben de

(1951)		

beide raden steeds op dezelfde dag vergaderd op basis van

			

twee agenda’s.

Lid huurderscommissaris

• Lid Raad van

e8.000

Kok ten Have BV		 Rabobank IJsseldelta
• Commissaris Regionaal

en Lid auditcommissie					 Overslagcentrum Kampen
• Lid Generale College
					 voor het opzicht in de PKN
vacature
Adviseur van de Raad van Commissarissen: de heer W. Kamminga
Beroep: gepensioneerd directeur woningcorporatie
Nevenfunctie: penningmeester Centrum Tûmba, Leeuwarden
1

Vanaf de fusiedatum tot ultimo 2009. Vanaf 1 februari 2009 was de samenstelling van de Raad van Toezicht van Nieuw Wonen Friesland en
de Raad van Commissarissen identiek.

2

Benoemingsdatum rechtsvoorgangers overgenomen bij Elkien.
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Bij de fusie op 4 juni 2009 behoefden de RvC-leden niet

herbenoeming. Om bij de fusie geen kennis verloren te 		

De bezoldiging van de heer A. Bonnema valt binnen de

Deskundigheidsbevordering

opnieuw te worden benoemd omdat Welkom Nieuw Wonen

laten gaan, hebben we na offerte opnieuw gekozen voor 		

WOPT-norm. De bezoldiging van de heer F. de Groot valt

De raad is samengesteld uit verschillende geledingen van de

(Elkien) de voortzetting was van fusiedrager Nieuw Wonen

Deloitte. Deloitte heeft een nieuw team voor Elkien 		

buiten de WOPT-norm. De Raad van Commissarissen heeft

maatschappij. Daardoor is er kennis aanwezig op velerlei

Friesland. Wel zijn de commissarissen B. Endedijk en J. Top

samengesteld met daarin specialisten die of al voor Welkom

deze overschrijding goedgekeurd.

terreinen. Desalniettemin is de raad ook voortdurend actief om

op voordracht van de huurdersorganisaties (respectievelijk

of al voor Nieuw Wonen Friesland hadden gewerkt. In 2011

Platform huurders Welkom en Huurdersplatform Nieuw Elan)

is de eerstvolgende evaluatie.

op 29 juni 2009 formeel benoemd.

op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de branche.
De aanstelling van de bestuurders bij de corporatie is voor

In 2009 stonden onder andere op het programma:

onbepaalde tijd. De raad wijkt hiermee af van uitwerking II.2.1

• Bijeenkomsten van de Raad van Commissarissen, Bestuur en

Remuneratiecommissie

van de Governancecode. Zie ook het hoofdstuk Corporate

De meerderheid van de leden van de raad is in formele

• Leden: J. Dijkstra (voorzitter), L.J.A.J. van den Broek, J. Top

governance en risicomanagement. De opzegtermijnen

zin onafhankelijk in het licht van artikel lll.2.2 van de

• Primaire taak is de voorbereiding van besluitvorming van de

bedragen: voor A. Bonnema: één maand; voor Elkien: één

Directieraad over verschillende thema’s, zoals de brief van
de Minister van WWI, risicomanagement en de kredietcrisis.
• Gesprekken met huurders tijdens het overleg van de

Governancecode. De heer Top is huurder van Elkien, maar

raad inzake benoeming en bezoldiging van de leden van het

maand bij een dienstverband korter dan vijf jaar en voor elke

stakeholderscommissie met de huurders en tijdens de 		

hij heeft geen bestuursrelatie meer met huurdersplatform

Bestuur. Hiernaast formuleert en onderhoudt de commissie

volgende vijf jaar één maand, met een maximum van vier

excursie naar Heechterp-Schieringen en Nijlân in

Nieuw Elan.

de profielschets van de raad en beoordeelt zij het functio-

maanden. Voor F. de Groot: ten minste twee maanden;

neren van het Bestuur.

voor Elkien ten minste vier maanden.

In het verslagjaar waren er geen tegenstrijdige belangen bij

• Aantal vergaderingen: zes.

leden van het Bestuur, leden van de Raad van Commissarissen

• Onderwerpen: honorering en arbeidsvoorwaarden Bestuur

en de externe accountant in relatie tot de woningcorporatie.

Kerncommissies

Woningcorporaties.
Nevenfuncties bestuurders

en honorering RvC-leden, profielen RvC-leden en vacature

In 2009 oefenden de bestuurders de volgende nevenfuncties uit.

RvC.

A. Bonnema:
• bestuurslid directeurencontact woningcorporaties tot

Remuneratie RvC
Voor de honorering van commissarissen heeft de raad in

Leeuwarden.
• Bijeenkomsten van de Vereniging Toezichthouders van

december 2009 (onbezoldigd).
• bestuurslid van de Vereniging van Friese Woningcorporaties

• Het jaarlijkse Aedes-congres en andere specifieke
Aedesbijeenkomsten.
• De jaarlijkse excursie van de Vereniging van Friese
Woningcorporaties (voorheen Aedes Fryslân).
• Belangrijke momenten zoals eerste palen, hoogste punten
en oplevering van projecten.

De raad heeft sinds 2009 drie kerncommissies, te weten:

september 2009 besloten aan te sluiten op de adviesregeling

de audit-, de remuneratie- en de stakeholderscommissie.

van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

• lid stuurgroep Convenant voor het Noorden.

De commissies rapporteren mondeling tijdens de

(VTW) en de ondergrens in de klasse van 10.000 woningen en

• lid Regieraad Bouw Noord.

• Deelname aan de dag van de commissarissen (NKCC).

vergaderingen van de raad. De notulen van de raad voorzien

meer te hanteren. Dat betekent een jaarlijkse bruto honorering

• lid namens Vereniging Friese Woningcorporaties van

Hiernaast informeren de leden van de raad zich uiteraard via

daarom in de verslaglegging.

van e8.000 voor leden van de raad en van e12.000 voor de

(onbezoldigd).

provinciaal Wenjen Oerlis Fryslân.

• Cursus Deskundigheidsbevordering Raad van
Commissarissen.

de periodieke interne rapportages, de vakliteratuur en de 		

voorzitter (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009).

F. de Groot:

Auditcommissie

Mutaties in het jaar worden naar rato verrekend. Voor

• visitator van Raeflex (echter door het fusiejaar 2009 zijn

• Leden: B.A. Endedijk (voorzitter), M. Kuipers en

aanpassing van de bedragen volgt Elkien eveneens het beleid

geen betaalde visitaties uitgevoerd; hiervan vloeien 		

Zelfevaluatie

van de VTW.

eventuele vergoedingen overigens geheel aan de

In 2009 heeft in de nieuw samengestelde raad een

corporatie terug).

zelfevaluatie plaatsgevonden. Hiervoor voerde de voorzitter

W. Kamminga.
• De commissie rapporteert aan de raad over haar
bevindingen op het gebied van het financiële

Voor de fusie was er verschil in de honorering tussen Nieuw

verslagleggingsproces, het systeem van interne beheersing

Wonen Friesland en Welkom. De honorering bij Welkom was

en controle en beheersing van financiële risico’s, het

iets hoger dan bij Nieuw Wonen Friesland.

(onbezoldigd).

gesprekken met de individuele leden van de Raad en met het
bestuur. Een terugkoppeling heeft plaats gevonden in de
vergadering van de Raad van Commissarissen.

Stakeholderscommissie

controleproces van de accountant, treasurybeleid en de
naleving van wet- en regelgeving. Daarnaast adviseert de

Totaal bedrag honorering/vacatiegelden inclusief afgetreden

auditcommissie jaarlijks over de verlenging van de opdracht

commissarissen e62.625.

aan de aangestelde accountant.

Totale onkostenvergoeding (reis- en verblijfkosten) e888.

• Aantal vergaderingen: vier.

• bestuursadviseur van de stichting Kinderen van Amurang

media.

Totale overige kosten (symposia en cursussen e.d.) e6.793.

• Deelnemers vergaderingen naast de commissieleden:

• Leden: M. Dijkstra, M. Kuipers en J. Top. Vanuit het Bestuur
neemt A. Bonnema deel aan de commissievergaderingen.

Werkwijze

• De commissie adviseert de raad door te onderzoeken, hoe,
mede in het verlengde van de visitatie, het contact vanuit de

Vergaderingen

raad met de diverse stakeholders kan worden onderhouden,

In de periode 1 januari 2009 – 4 juni 2009 hebben de Raad van

beide bestuurders, de directeur Bedrijfsdiensten, de

Remuneratiebeleid Bestuur

zonder daarbij op de stoel van de bestuurders te gaan 		

Toezicht van Nieuw Wonen Friesland en de Raad van

directeur Waardesturing & Control en de controller.

De hoogte en de samenstelling van de bezoldiging van de

zitten. De commissie kent een ad hoc karakter. In 2010 		

Commissarissen van Welkom beide vier keer vergaderd. In de

Eén keer is vergaderd in aanwezigheid van de accountant.

bestuurders passen in het karakter van een corporatie als

bepaalt de raad hoe het vervolg eruit komt te zien.

periode na fusiedatum 4 juni 2009 heeft de Raad van

• Onderwerpen: perioderapportages, solvabiliteits- en

maatschappelijke onderneming. Dat betekent dat de

continuïteitsoordeel door Centraal Fonds Volkshuisvesting,

bandbreedte van de beloning overeenkomt met de door de

benoeming accountant, onderwerpen voor interim-controle

Commissie Izeboud aangegeven kaders. De totale beloning is

accountant, bedrijfsplan/begroting 2010, treasurystatuut en

marktconform. De Raad van Commissarissen past geen

treasuryjaarplan 2010.

systeem van variabele beloning toe. Wel kan een incidentele
bonus worden toegekend. Overige arbeidsvoorwaardelijke

• Aantal vergaderingen: drie. Hiernaast een
overlegbijeenkomst met de huurdersorganisaties.

Commissarissen van Welkom Nieuw Wonen (Elkien) vijf keer
vergaderd.

• Onderwerpen: rol en inhoud van de commissie,
stakeholdermanagement, informatie-uitwisseling, lokale 		

De raad heeft goedkeuring verleend aan:

verankering, uitkomsten visitatierapporten.

• De reglementen voor het Bestuur en de Raad van

• In het overleg met de huurdersorganisaties zijn de volgende

Commissarissen.

Bij zowel Welkom als Nieuw Wonen Friesland was Deloitte

regelingen en kostenvergoedingen volgen de bepalingen uit

onderwerpen aan de orde geweest: nut en noodzaak 		

• De fusie.

voor de fusie al enige jaren de accountant. De raad heeft 		

de CAO-Woondiensten en de bedrijfseigen regelingen voor

bijeenkomst en de verwachtingen over en weer, evaluatie

• De samenstelling van de nieuwe Raad van Commissarissen.

daarom nadrukkelijk stilgestaan bij de eventuele 		

het personeel van Elkien.

van de contacten tot nu toe, Aedes en de Governancecode.

• De benoeming van en opdracht aan de accountant.
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• Het jaarverslag en de jaarrekening 2008.

Tot slot

• Het jaarverslag governance 2008.

Bestuur en medewerkers van Elkien leven op dit moment in

• De begrotingen.

een bijzondere tijd: het is economische crisis, we verankeren

• De perioderapportages.

de fusie en de volgende bewegingen in corporatieland dienen

• De verschillende projecten.

zich alweer aan. Het is belangrijk in deze tijd een goede koers
te blijven varen bij harder waaiende wind in een veranderende

Hiernaast heeft de raad onder meer gesproken over

omgeving. En daarbij flexibel en financieel gezond te blijven.

• De strategie.
• Organisatieontwikkeling en governance (voortgang fusie,

Graag willen wij een ieder die het afgelopen jaar bijgedragen

terugkoppeling uit kerncommissies en ondernemingsraad,

heeft aan het goed functioneren van Elkien, dan ook heel

stakeholdersbeleid, governance, Aedes, remuneratie, 		

hartelijk danken voor zijn of haar bijdrage.

organisatieontwikkeling na de fusie, zienswijze prestaties 		
2009 Minister van WWI).

Heerenveen, juni 2010

• Managementinformatie (o.m. het jaarverslag
Klachtencommissie, continuïteits- en solvabiliteitsoordeel

Namens de Raad van Commissarissen,

CFV, bedrijfsplan).
• Volkshuisvestelijke thema’s (lokale volkshuisvestelijke
ontwikkelingen en opgaven, kredietcrisis, toekomst
woningcorporatiestelsel).
• Evaluatie.

Samenwerking
De raad werkt in verschillende hoedanigheden samen met de
corporatie: als toezichthouder, werkgever en klankbord. De
samenwerking verloopt in goede sfeer en is constructief.
Het Bestuur (en soms ook een of meer leden van de Directie
raad) is aanwezig bij de vergaderingen van de raad en licht
daarin zijn standpunten toe. Ook tussentijds is er regelmatig
contact in het kader van de voorbereiding van de agenda, de
voortgang van projecten en andere ontwikkelingen. Zonder de
bestuurders heeft de raad vergaderd over haar eigen
functioneren en dat van het Bestuur. Hieraan gekoppeld zijn
eveneens beoordelingsgesprekken met het Bestuur gevoerd.
De raad adviseert het Bestuur gevraagd en ongevraagd.
Met de ondernemingsraad vergadert een afvaardiging van de
raad tweemaal per jaar. In 2009 stond daarin de fusie centraal.
We willen graag weten hoe de medewerkers de nieuwe
organisatie ervaren en wat zij tegenkomen aan obstakels.
Tot slot vindt met de accountant overleg over de opdracht en
de jaarrekening plaats.

Jacob Dijkstra,
Voorzitter
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3. Corporate governance en risicomanagement
Als maatschappelijke organisatie vindt Elkien het logisch dat huurders en andere belanghebbenden
transparantie in en verantwoording over het beleid vragen. De gemeenschappelijke doelstellingen
moeten we immers ook op lange termijn kunnen waarmaken. Daarom onderschrijft Elkien de codes in
de branche en besteden we veel aandacht aan risicomanagement.

Corporate governance
structuur

Raad van Commissarissen en kerncommissies
Taak, werkwijze en de rol van de voorzitter staan beschreven in
het - in 2009 opnieuw opgestelde - reglement van de Raad van
Commissarissen. Hiervoor verwijzen wij u naar de website.

Elkien onderschrijft de uitgangspunten van de

Over de onafhankelijkheid, deskundigheid, samenstelling van

Governancecode Woningcorporaties en de AedesCode.

de raad en de kerncommissies binnen de raad verwijzen wij u

De codes benoemen kwaliteitseisen, waarden, normen en

naar het Verslag van de Raad van Commissarissen.

regels die Elkien bij haar functioneren zowel intern als extern
hanteert en waarop wij aanspreekbaar zijn.

Maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding
Voor de visie op de maatschappelijke verantwoording en de

Doel van de Governancecode is het vaststellen van normen

contacten met belanghebbenden verwijzen wij u naar het

voor goed bestuur en toezicht, transparantie, externe

Verslag van de Raad van Commissarissen en naar het

verantwoording en financiële beheersing.

hoofdstuk Aan de slag met belanghouders.

De uitwerking van de Governancecode en AedesCode binnen

Toepassing van de Code

Elkien is op www.elkien.nl beschreven in onderstaande

Elkien onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties en

documenten:

past deze toe tenzij hieronder per artikel anders aangegeven.

• Integriteitscode.
• Klokkenluidersregeling.

Artikel II.2.1

• Reglement voor de Raad van Commissarissen.

Onverlet de arbeidsrechtelijke positie wordt een lid van het

• Profielschets voor de Raad van Commissarissen.

Bestuur benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.

• Samenstelling Raad van Commissarissen (inclusief rooster

Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal

van aftreden).

vier jaar plaatsvinden.
De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks het

Op de website staan eveneens het verslag van de vergadering

functioneren van iedere bestuurder.

van de Raad van Commissarissen met de huurdersorganisaties

Elkien

op 14 december 2009 en de jongste visitatierapporten van

De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks het

Welkom en Nieuw Wonen Friesland (van 2008 respectievelijk

functioneren van de bestuurders. Voor het overige

2006).

onderschrijft Elkien deze uitwerking van de code niet. De
aanstelling van de bestuurders bij Elkien is voor onbepaalde

Het organogram van Elkien treft u aan in het hoofdstuk

tijd. De Raad van Commissarissen maakt hierbij een bewuste

Organisatie.

keuze en wijkt af van de uitwerking II.2.1. Vanuit
werkgeversverantwoordelijkheid bespreekt de raad regelmatig

Bestuur

het verdere verloop van de loopbaan van de bestuurders.

In 2009 is een nieuw Bestuursreglement opgesteld. Daarin

Ruim voor elke planperiode van vier jaar gaan de raad en de

staan onder meer taak en werkwijze van het Bestuur

bestuurder met elkaar een commitment aan voor de nieuwe

beschreven. Voor de beloning, het remuneratierapport en al

planperiode. Boven deze principiële afwijking dient te worden

dan niet tegenstrijdige belangen verwijzen wij u naar het

vermeld dat er al arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde

Verslag van de Raad van Commissarissen. Het reglement heeft

tijd bestonden, die gerespecteerd worden.

een interne werking en hoeft conform de Code niet te worden
gepubliceerd op de website.
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Artikel IV.2.4

Vrij vertaald moeten de bestuurders onderstaande vragen

De opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren

kunnen beantwoorden. Realisatie van de bijbehorende

van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant

doelstellingen (strategisch, operationeel, rapportage en

wordt, na overleg met het bestuur, goedgekeurd door de Raad

compliance) zijn van groot belang voor de reputatie van

van Commissarissen.

Elkien als betrouwbare maatschappelijke organisatie.

Elkien
Elkien onderschrijft dit principe, maar plaatst de volgende
kanttekening. De Raad van Commissarissen is van mening dat

Zichtbaar In Control

Strategisch

Operationeel

Rapportage

Compliance

Doen we de goede
dingen?

Doen we de dingen
goed?

Hebben we de juiste
stuur- en
verantwoordinginformatie?

Is alles conform wet
en regelgeving?
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niet-controle werkzaamheden verricht vanuit andere rechts
personen binnen de groep van waaruit de externe zijn arbeid

Risicomanagement is natuurlijk niet nieuw voor Elkien of haar

verricht, niet automatisch leiden tot een tegenstrijdig belang.

rechtsvoorgangers. Het praktische probleem van risico

Deze passage is opgenomen in het reglement van de Raad van

management is dat het veelal wel wordt toegepast, maar dat

Commissarissen (artikel 10.4.a).

dit (te) vaak impliciet, niet zichtbaar en onvoldoende
gestructureerd wordt gedaan. Door het structureel, uniform en

3.1 Visie op ‘in control’

Nulmeting In Control
Statement

De prestaties van Elkien zijn vergeleken met die van tien
andere corporaties die aan dezelfde nulmeting hebben
meegedaan. In onderstaand spindiagram zijn per onderdeel

Artikel V.2.3

op verschillende niveaus in kaart brengen van de risico’s en

Het Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn voltallig

bijbehorende beheersingsmaatregelen, wil Elkien continu een

In de tweede helft van 2009 heeft Elkien door Deloitte een

gemiddelde van de deelnemende woningcorporaties uit de

aanwezig bij het overleg met belanghebbenden.

(transparant) inzicht hebben in de mate waarin zij haar

zogeheten quick scan ‘In Control Statement’ (ICS) laten

benchmarkanalyse en de ‘best practice’ weergegeven. Uit dit

Elkien

organisatie beheerst c.q. ‘in control’ is. Als belangrijke

uitvoeren om hiermee het vertrekpunt voor het verder

diagram blijkt dat Elkien op vier onderdelen boven het

Elkien onderschrijft dit principe niet. De Raad van

bijwerking van dit proces zien wij het stimuleren van het

ontwikkelen van het risicomanagementsysteem van Elkien te

gemiddelde scoort en hiervoor meer beheersingsmaatregelen

Commissarissen (vertegenwoordigd door de stakeholders

bewustwordingsproces ten aanzien van (de beheersing van)

bepalen. Het onderzoek was uitsluitend gericht op het

heeft getroffen dan de overige deelnemers. Op andere

commissie) heeft wel ten minste eenmaal per jaar een

risico’s in de bedrijfsvoering.

vaststellen van de opzet en bestaan van beheersings-

terreinen moet nog het nodige werk worden verzet.

gezamenlijk informatief overleg met de vertegenwoordigers

van het ‘ICS-huis’ de score van Elkien, het gewogen

maatregelen, niet op de werking ervan. De quick scan is

van de huurdersorganisaties. De raad heeft de stakeholders

Elkien heeft gekozen voor een projectmatige aanpak.

gebaseerd op de toen veelal nog naast elkaar bestaande

commissie ingesteld. Zie ook het verslag van de Raad van

Het project heeft als werktitel ‘Zichtbaar In Control’ mee

risicomanagementsystemen van Welkom en Nieuw Wonen

Elkien

Commissarissen.

gekregen. Deze titel benadrukt dat het niet altijd een kwestie

Friesland.

Gemiddelde 10 deelnemende corporaties

is van het niet hebben of werken van voldoende beheersings

De quick scan ICS gaat uit van een normenkader dat in

maatregelen, maar dat ze vaak niet zichtbaar zijn, laat staan

samenwerking met verschillende professionals binnen en

dat er verantwoording over wordt afgelegd. En met verant

buiten de corporatiesector tot stand is gekomen. Dit

Risicomanagement

woording doelen wij niet alleen op interne verantwoording,

normenkader, dat is vormgegeven in het zogeheten ICS-huis

maar ook op externe verantwoording: onze belanghebbenden

(zie onderstaande figuur), is opgebouwd rondom verschillende

Doelstellingen

hebben het recht te weten wat we willen bereiken, hoe we dit

onderdelen die specifiek zijn voor de corporatiebranche. Per

Voor interne risico’s bepaalt de Governancecode Woning

gaan doen en of we onze doelstellingen op een zo efficiënt

onderdeel zijn normen gedefinieerd waaraan een corporatie

corporaties dat in de organisatie een intern risicobeheersings-

mogelijke manier hebben gehaald.

(minimaal) moet voldoen om ‘in control’ te zijn. Al deze

en controlesysteem aanwezig moet zijn en dat over de

Governance
Compliance

Informatievoorziening

Inkoopprocessen

Risicoprofiel

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Portfolio
projectontwikkeling
Financiering

Woonruimteverdeling

Fiscale processen

enige reden dat Elkien risicomanagement hoog op de agenda

grondposities en geen projecten in verbindingen), een

managementsysteem zo snel mogelijk (door)ontwikkeld en

afgedekt renterisico voor de verwachte financieringsbehoefte

geïmplementeerd moet worden uitmondend in een (integrale)

op middellange termijn en een leningenportefeuille die

‘in control’-verklaring.

volledig valt binnen de door het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw geformuleerde risiconormering. Het

Verder moet interne beheersing bijdragen aan de betrouw

continuïteitsoordeel 2009 van het Centraal Fonds Volkshuis

baarheid van de stuur- en verantwoordingsinformatie

vesting onderschrijft dit.

Afstoten

portefeuille (relatief weinig koopwoningen, nauwelijks open

Bestuur van Elkien hebben aangegeven dat het risico

Informatie
voorziening

ook de hoofdreden dat de Raad van Commissarissen en het

Beheer
bestaande
voorraad

positieve kasstromen, een goed te beheersen projecten

Inkoop
processen

valkuilen te belanden of op verrassingen te stuiten. Dat is dan

Beheer bestaande
voorraad

Structuur
Risicomanagement Prestatiemanagement
Financiering

moment laag. Elkien heeft een goede solvabiliteit, voldoende

HRM
Processen

maatschappelijke doelstellingen te bereiken zonder in

Portfolio
projectontwikkeling

Op strategisch niveau is het risicoprofiel van Elkien op dit

Juridische
processen

heeft staan. Risicomanagement helpt Elkien haar financiële en

Governance

Woonruimte
verdeling

worden opgenomen in het jaarverslag. Maar dit is niet de

normen gezamenlijk vormen het normenkader voor het ICS.

Fiscale
processen

kwaliteit hiervan een zogeheten bestuursverklaring moet

Best practise

Compliance en rechtmatigheid

(rapportage) en waarborgen dat Elkien relevante regels en
wettelijke voorschriften naleeft (compliance).
Maa

ingen

elstell

jke do

ppeli
tscha

3.2 Visie op Enterprise Risk Management (COSO)

HRM-processen

Afstoten
Juridische
processen

3.3 Uitkomsten benchmarkonderzoek Deloitte augustus 2009
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In vergelijking tot de andere corporaties scoort Elkien voor de verschillende onderdelen van het ICS-huis:
Bovengemiddeld

Gemiddeld

Onder het gemiddelde

Onderdelen ICS-huis

Risico’s

Beheersingsmaatregelen

1.

5.

7.

Beheer bestaande voorraad

Informatievoorziening

Onbetrouwbare

2009:

8.

Afstoten

conversie naar SG|tobias

informatievoorziening

• Conversie per 7 december 2009 gerealiseerd

9.

Informatievoorziening

(nieuwe administratief kernsy-

door dataverlies

10.

Woonruimteverdeling

steem)

11.

Governance

12.

Compliance

Inkoopprocessen

2.

Fiscale processen

3.

Juridische processen

4.

6.

HRM-processen
Portfolio projectontwikkeling

Financiering

Informatievoorziening

Onrechtmatige

2009:

autorisatietabel

transacties of

• Onderzoek KPMG uitgevoerd naar voorgenomen autorisaties in   

Deloitte heeft concrete aanbevelingen gedaan om de scores

onbetrouwbare

   SG|tobias en Service Level Agreement ICT-activiteiten

te verbeteren. Verschillende acties zijn inmiddels in gang gezet

vastleggingen door

of al uitgevoerd. Dit laatste geldt zeker voor de beide

onvoldoende

onderdelen waarop Elkien vele dan wel belangrijke verbeter

functiescheiding

punten scoorde: governance en compliance. Zo is voor de

binnen SG|tobias

nieuwe organisatie de naleving van de Governancecode

Informatievoorziening:

Onbetrouwbare

2009:

Woningcorporaties getoetst en gepubliceerd in dit verslag.

rapportages

informatie, budget-

• 7- en 9-maandsrapportages op basisniveau gebracht, ondanks het    

beheer niet op orde

Het opgestelde integriteitsbeleid en een klokkenluiders

werken vanuit twee automatiseringssystemen

regeling zijn stappen die horen bij het beheersgebied
compliance.

Inkoopprocessen

Onrechtmatige

2009:

factuurautorisatie

betalingen

• Memo taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV) rond    

Door de in 2010 geplande herijking van het strategisch

inkopen opgesteld (4-ogen-principe leidend)

voorraadbeleidsplan en het verkoopbeleid, het beter benutten

• Digitaal factuurautorisatiesysteem met verankering van TBV

van het (nieuwe) automatiseringssysteem en het uniformeren

geïmplementeerd

van het woonruimteverdeelsysteem is de verwachting

• Onderzoek naar rechtmatigheid van betalingen uitgevoerd

gerechtvaardigd dat de overige onderdelen met een score

(geen bijzonderheden)

onder het gemiddelde op korte termijn minimaal op
gemiddeld uitkomen.

Resultaten
risicomanagement

Portfolio projectontwikkeling

Project- en liquiditeits-

2009:

projectbewaking

beheersing niet op

• Onderzoek diverse vastgoedprojecten uitgevoerd met focus op   

orde

juistheid en waardering van de investeringen.

Afstoten

Achterblijvende

2009:

verkopen bestaand bezit

verkopen

• Anticipatie op tegenvallende verkopen woningen door
temporisering van onderhouds- en investeringswerken

In 2009 heeft Elkien al belangrijke beheersingsmaatregelen in
gang gezet, geïmplementeerd of getoetst. Deze waren zowel
gericht op het going concern van de nieuwe organisatie als op
kwaliteitsverbetering van (administratieve) processen.

Treasury

Mismatch tussen

2009:

liquiditeits- en vermogensbe-

kredietbehoefte en

• Vaststelling nieuw treasurystatuut

heer

-invulling

• Onderzoek integriteit registratie leningenportefeuille en swaps en    
naleving inleenprocedures uitgevoerd

Fiscale processen

Aangifte onbetrouw-

2009:

vennootschapsbelasting

baar, niet tijdig

• Definitieve fiscale aangiftes vennootschapsbelasting 2006 en 2007
   opgesteld onder gelding van VSO-I (partiële belastingplicht)
• Daarvoor in aanmerking komende project fiscale positie
geoptimaliseerd
• Geanticipeerd op afschaffing vrijstelling integratieheffing BTW

Governance

Verschil tussen

2009:

cultuur

werkelijke en gewenste

• Belang onderkend van soft controls waaronder cultuur voor in

cultuur

control-raken
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4. Verhuur en verhuurbeleid
Elkien wil intensieve binding met klanten, wijken en buurten. Dat is een van de strategische
doelstellingen. Dat betekent dat wij onze doelgroepen op maat moeten bedienen. Lukt dat?
Daarover gaat dit hoofdstuk.

Primaire doelgroepen
Met de naam Elkien geven wij aan dat iedereen voor ons telt:

Woonfraude

mensen met een bescheiden inkomen, ouderen, mensen met

Onderverhuren sluiten we uit in het contract met de huurder.

een beperking en mensen in een kwetsbare positie. Dat zijn

Gebeurt het toch, dan noemen we dat woonfraude.

onze primaire doelgroepen.

In Leeuwarden melden wij - net als WoonFriesland - alle
mutaties aan bij de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA),

Contractduur

in de andere gemeenten is dat niet het geval maar speelt het

Elkien streeft naar langdurige relaties met haar doelgroepen.

probleem ook minder. In enkele Leeuwarder wijken (vooral die

De gemiddelde contractduur is 10,7 jaar. In Leeuwarden is

met studenten en jongeren) is dit een probleem dat we samen

deze iets lager: daar zijn meer kleinere huishoudens en veel

met de gemeente Leeuwarden verder gaan aanpakken.

starters. De woningen in Smallingerland zijn recent opgeleverd
en daarom is de contractduur nog kort.
Gemiddelde contractduur in jaren
Boarnsterhim

12,7

Bolsward

11,1

Leeuwarden

9,5

Littenseradiel

13,7

Opsterland

10,8

Smallingerland

1,6

Sneek

11,2

Wûnseradiel

12,6

Wymbritseradiel

11,8

Totaal

10,7
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Wat voor woningen bieden we?

Zijn de woningen betaalbaar?

Bijna de helft van de woningvoorraad van Elkien (48,4%) bestaat uit rijtjeswoningen. Daarvan staan er ruim 2900 in Leeuwarden en

Verreweg het grootste gedeelte van de woningen behoort tot de goedkope en bereikbare woningen. Ruim 90% van de woningen,

5700 in de andere gemeenten. Deze categorie worden op de voet gevolgd door de galerij- en portiekflats met respectievelijk 20,7

dus inclusief die in de huurklasse ‘bereikbaar hoog’, is daardoor bereikbaar voor de primaire doelgroep. Er zijn 98 woningen met

en 17,5%. Die bevinden zich voor het overgrote deel in Leeuwarden.

een huurprijs hoger dan € 647,53.

Het nieuw te formuleren strategisch voorraadbeleid van Elkien - waarover meer in het hoofdstuk Integraal sturen op vastgoed bepaalt de ontwikkelingsrichting van de woningvoorraad.

Gemeente

Type woningen
Vrijstaand

2^1 kap

Hoek/tussen

Portiekflat

Galerijflat

Boarnsterhim

2

272

1.689

84

222

Bolsward

1

46

985

213

322

Littenseradiel

1

265

487

19

Opsterland

34

759

1.021

68

542

Wûnseradiel

2

198

618

22

77

Wymbritseradiel

1

387

888

16

142

8

18

29

2.951

2.707

2.442

Sneek
Leeuwarden

5

Smallingerland
Totaal per type woningen

Gemeente

37
46

1.964

8.657

3.129

Type woningen
Maisonettes

Overige woningen

Overige woningen

Portiekflat

Gemeente

tot e357,37

tot e511,50

tot e548,18

> e548,18

Totaal

Boarnsterhim

44%

51%

4%

1%

100%

Bolsward

34%

58%

5%

3%

100%

Littenseradiel

52%

39%

4%

5%

100%

Leeuwarden

52%

45%

2%

1%

100%

Opsterland

29%

63%

7%

2%

100%

Smallingerland

0%

49%

33%

19%

100%

Sneek

65%

35%

0%

0%

100%

Wûnseradiel

48%

42%

6%

5%

100%

Wymbritseradiel

41%

54%

4%

1%

100%

Totaal per type woningen

45%

47%

5%

3%

100%

3.784

Huurverhoging

Huurharmonisatie

De gemiddelde huurverhoging voor woningen bedroeg 2,5%.

De rechtsvoorgangers van Elkien hebben verschillende

Dat is gelijk aan de inflatie over 2008 en daarmee de maximaal

afspraken over huurharmonisatie (huurverhoging bij mutatie).

Boarnsterhim

2.269

toegestane huurverhoging. Uitzonderingen waren nieuwbouw,

Voor Welkom is de streefhuur in 2009 verhoogd van 65% naar

Bolsward

1.567

woningen die nog geen jaar in exploitatie waren en woningen

68% van de maximaal redelijke huurprijs. De huurverhoging

Littenseradiel

772

waarbij sloop was aangekondigd. Netto bedroeg de

kan maximaal €50 (was €35) per keer bedragen. Voor Nieuw
Wonen is er op complexniveau een streefhuur vastgesteld.

2.425

huurverhoging voor woningen buiten Leeuwarden 2,28% en

Wûnseradiel

917

voor woningen in Leeuwarden 2,44%. De huurverhoging van

Wymbritseradiel

1.434

bedrijfspanden wordt individueel in de contracten geregeld.

Met name woningen op het Friese platteland zijn relatief

De huurverhoging dekt kostenstijging op basis van inflatie.

goedkoop. Dat laat de volgende tabel zien.

Opsterland

1

Sneek
Leeuwarden

26
27

21

10

Smallingerland
Totaal per type woningen

8.192
37

27

22

10

17.639

Gemeente

Gemiddelde
netto huur

Gemiddeld aantal punten
woningwaarderingssysteem

Gemiddeld % maximale huur

Boarnsterhim

369,37

138,77

60,0%

Bolsward

390,70

143,33

60,0%

Littenseradiel

376,82

115,50

75,4%

Leeuwarden

359,72

138,38

57,1%

Opsterland

400,06

147,38

60,5%

Smallingerland

507,05

140,47

79,9%

Sneek

344,73

123,65

61,5%

Wûnseradiel

375,73

136,21

60,6%

Wymbritseradiel

391,23

134,03

66,1%

Totaal per type woningen

380,86

128,98

67,7%
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Huurprijsvaststelling bij nieuwbouw

Leegstand

De vordering op vertrokken huurders, inclusief herstelkosten,

Nieuwbouwwoningen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Leegstand ontstaat door verschillende oorzaken:

bedroeg €0,8 miljoen. Als oninbaar is €0,3 miljoen afgeboekt.

De prijsstelling zal daarom meestal gelijk zijn aan de

• Het niet aansluitend verhuren bij mutatie (frictieleegstand).

huurtoeslaggrenzen voor jongeren, één- of tweepersoons

• Wijkvernieuwing: woningen staan op de nominatie te

huishoudens, gezinnen en ouderen. Daarmee zijn de woningen
bereikbaar voor de doelgroep. In specifieke gevallen is de
huurprijs hoger, bijvoorbeeld als woningen veel groter zijn of
op een bijzondere locatie liggen.

worden gesloopt en worden daarom niet meer verhuurd.
• Verkoop: de woning staat te koop of is verkocht en nog niet
overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
• Onderhoud, dat wil zeggen narenovatie (niveauverbetering

Nieuwbouw en renovatie geven de mogelijkheid differentiatie

na mutatie waaraan de oude bewoner niet kon of wilde

in huurprijzen aan te brengen.

meewerken).

Uitzettingen door huurschuld
Boarnsterhim

4

Bolsward

4

Opsterland

2

Wûnseradiel

3

Wymbritseradiel

0

Leeuwarden

28

Totaal

41

Uiteraard leggen we het huurbeleid voor aan onze

De woningen van Elkien worden voor 75% tot 80% aansluitend

bewonersorganisaties. Zij zijn akkoord gegaan met de

verhuurd. Eventueel onderhoudswerk wordt zoveel mogelijk

voorgestelde huurprijsverhoging.

uitgevoerd als de woning alweer verhuurd is. De nieuwe

In totaal vonden in 2009 41 uitzettingen plaats vanwege

huurder kan hierdoor belangrijke invloed op het onderhoud

huurschuld. Geen enkele uitzetting kwam door overlast.

Huurmatiging

uitoefenen en ervaart dat als een voordeel. In Leeuwarden

Eind 2009 ontvingen wij voor 3933 huurders huurtoeslag. Dit

worden de woningen altijd eerst helemaal in orde gemaakt

Met de ondersteuning van onze medewerkers en waar

betekent echter niet dat er niet meer bewoners huurtoeslag

alvorens ze weer worden verhuurd. Dat veroorzaakt relatief

mogelijk de gemeente proberen we uitzettingen uiteraard

ontvingen. Steeds vaker wordt huurtoeslag rechtstreeks door

veel leegstand. Wijziging van systematiek kan hier snel tot

zoveel mogelijk te beperken.

de huurders aangevraagd en rechtstreeks aan de huurders

resultaat leiden.

uitgekeerd.
Bij de wijkvernieuwing kunnen de resultaten worden verbeterd
Bezwaarschriften

door de sloop of renovatie sneller te laten volgen op de

In totaal zijn er twaalf bezwaarschriften ingediend naar

verhuizing naar de andere (tijdelijke) woning.

Verenigingen van Eigenaren
In het verleden heeft Nieuw Wonen Friesland het beheer van
Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) in Leeuwarden en

aanleiding van de huurverhoging. Daarvan zijn negen
voortijdig afgehandeld naar tevredenheid van de bewoners.

De leegstand bij verkoop neemt toe. Verkopen gaat in de

Drachten overgedragen aan Makelaardij Hoekstra. Welkom

Er zijn drie bezwaarschriften in behandeling genomen waarbij

economische crisis langzamer. Maar ook neemt de tijd van het

voert vanaf juli 2007 het beheer van alle nieuw op te richten

in twee gevallen Elkien in het gelijk is gesteld. In het geval van

tekenen van het verkoopcontract tot het passeren van de akte

VVE’s zelf en bouwt het beheer bij derden af. In 2009 is dat

de derde zaak is de uitspraak ten gunste van de bewoner.

toe omdat financiering met koopsubsidie langer duurt.

nog niet helemaal gelukt. In het kader van de fusie beraden

Daarover worden nadere afspraken gemaakt in het licht van

Gemiddeld bedraagt deze tijd drie maanden, waar dit vroeger

wij ons over het beleid in de toekomst. In totaal heeft Elkien

de uitspraak.

1 à 2 maanden was.

20 VVE’s waarin 396 huurwoningen en 229 koopwoningen.

Woonruimteverdeling

De aanpak van de leegstand heeft in 2010 hoge prioriteit.

Huurachterstand
Twee systemen

Opvallend is dat het betaalgedrag in Leeuwarden minder goed

Welkom en Nieuw Wonen Friesland hebben nog twee

is dan in de andere gemeenten. Op het platteland zijn de

verschillende woonruimteverdeelsystemen. Welkom werkt met

achterstanden lager dan in de stad. In Leeuwarden zijn er meer

het optiemodel. Hierbij kunnen huurders vijf opties op

zaken waarbij bewoners aandacht vragen. Voor het komende

woningen of complexen nemen. Hier is dus een wachtlijst per

jaar is de huurincasso-aanpak een punt waar we de nodige

woning of complex. Nieuw Wonen Friesland werkt met het

aandacht aan besteden.

aanbodmodel waarbij huurders telkens actief moeten reageren
op een geadverteerde woning. De inschrijvingsduur van de

De vorderingen op de zittende huurders bedroeg €0,6 miljoen.

huurder bepaalt hoe hoog hij op de wachtlijst voor de

Eén van de rechtsvoorgangers van Elkien heeft op het gebied

geadverteerde woning staat.

van incassobeleid goede resultaten geboekt. Het percentage

In de loop van 2010 combineren we beide systemen tot één

actieve huurachterstand per 31 december 2009 is – ondanks

waarbij we nadrukkelijk rekening houden met de lokale

de economische crisis – gezakt van 0,36% in 2008 naar 0,35%.

omstandigheden. Begin 2011 wordt het nieuwe systeem

In Leeuwarden daarentegen is het percentage actieve

geïmplementeerd.

huurachterstand per 31 december 2009 gestegen van 0,91%
naar 0,98%.
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5. Integraal sturen op vastgoed
Als actieve corporatie is Elkien verbindend, maar ook verbónden. Met de buitenwereld, maar ook
intern. Omdat werkterreinen en daarmee afdelingen binnen Elkien zo verbonden zijn om het doel van
onze maatschappelijke prestatie te dienen, hebben we vanaf de fusie waardesturing en control een
eigen plek in de organisatie gegeven. Onze strategische doelstelling ‘integrale sturing op de
vastgoedportefeuille’ krijgt zo het best vorm.
Onze ambities voor de vastgoedportefeuille waren in 2009 hoger dan we konden realiseren.
De komende jaren halen we dat echter ruimschoots in.

Waardesturing als principe
Elke woningcorporatie moet er als vitale ondernemer voor

De fusie tussen Nieuw Wonen Friesland en Welkom biedt een

zorgen dat haar aanbod (de huizen) blijft aansluiten op de

mooie gelegenheid om de balans met betrekking tot

vraag (de huurders en kopers). Wat dit betreft is een

waardesturing op te maken. Beide rechtsvoorgangers hebben

corporatie niet anders dan elke professionele ondernemer die

een duidelijk verschillend profiel. Deze verschillen zijn logisch

door visie en strategie langdurig geformuleerde en veelal

wanneer je beider situaties in ogenschouw neemt: Welkom

financiële doelen wil realiseren.

werkte in een overwegend ontspannen plattelandsmarkt
tegenover Nieuw Wonen Friesland in een gespannen

Vitaliteit is voor een woningcorporatie echter meer dan

stadsmarkt. De uitgangspunten van de vastgoedportefeuilles

financiële gezondheid. De financiële armslag is een

van beide corporaties vormen de basis voor het nieuwe

voorwaarde voor continuïteit. Vitaliteit betekent het op een

Strategisch Voorraad Beleid (SVB) van Elkien.

duurzame manier kunnen leveren van toegevoegde waarde
voor de doelgroep. Toegevoegde waarde in de vorm van goed
onderhouden woningen, huisvesting van doelgroepen met een
krappe beurs, investeringen in leefbare wijken en dorpen.
Duurzaamheid is hierbij belangrijk omdat ook dit een
toegevoegde waarde heeft. Zij het dat de investeringen op de
korte termijn veelal niets bijdragen aan het realiseren van een
positief financieel rendement. Het zijn investeringen over een
langere termijn. Investeringen met een duidelijke doelstelling:
het best denkbare evenwicht tussen verantwoord financieel
economisch rendement op vastgoedinvesteringen en bewust
sociaal-maatschappelijk rendement op een deel van de
investeringen.
Het bereiken van deze complexe mix van maatschappelijk en
financieel rendement, vraagt om heldere afwegingskaders,
strakke beleidsprocessen en een duidelijke rolverdeling tussen
afdelingen. Dit noemen we waardesturing. Waardesturing is
een continu proces van afstemming tussen vraag en aanbod en
tussen financiën en maatschappij.
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Strategisch voorraadbeleid

400
300

Uitgangspunt voor het nieuwe SVB zijn de beide SVB’s van Welkom en Nieuw Wonen Friesland. Wat waren daarin de hoofdpunten

Strategisch voorraadbeleid Welkom 2006-2015:

200
Aantal woningen

en hoe is er de afgelopen jaren gepresteerd? Beide brengen we kort in kaart.

100
0
-100

de stand van zaken

-200

De optimale woningportefeuille

-400

Door de toename van een- en tweepersoonshuishoudens en de vergrijzing sluit de portefeuille (met overwegend eengezins

-500

-300

woningen) niet aan op de beweging in de markt.
Op termijn betekent dit dat er in het werkgebied van Welkom teveel eengezinswoningen zijn en er grote vraag naar woningen voor

Type woningen

Doel toename 2009
Prestatie toename 2009
Eengezinswoningen

2^1 kap of
vrijstaand

Meergezinswoningen

Nultredenwoningen

Doel afname 2009
Prestatie afname 2009

ouderen is. Hiernaast moet de kwaliteit van seniorenwoningen worden verbeterd en moet 80% van de woningen op termijn
5.1 Doel versus prestaties 2006 - 2009

energielabel A, B of C hebben. Dit leidt tot de volgende mutaties en richtvoorraad in 2015.

Optimale portefeuille Welkom-werkgebied
Woningtype

Woningvoorraad

Mutaties 2006-2015

Richtvoorraad
1 januari 2015

1 januari 2006
Markteffecten
(afname)

Nieuwbouw
(toename)

dan kunnen we beoordelen in hoeverre de prestaties in lijn liggen na tweederde van de looptijd. We zien in de volgende tabel en

5.090

-960

510

4.640

Twee-onder-eenkap of vrijstaand

1.807

-250

340

1.900

485

-75

150

560

1.908

-460

990

2.440

198

-15

10

190

9.488

-1.760

2.000

9.730

Nultredenwoning
Overig
Totaal

Alle gemeenten in het werkgebied zijn uitgebreid betrokken bij de formulering van deze doelstellingen.

De stand van zaken
Met een looptijd van tien jaar heeft het strategisch voorraadbeleid in 2009, vanaf haar vertrek in 2006, precies een derde doorlopen.
Hebben wij in die jaren ook een derde van de doelstelling behaald? Het beeld wisselt. Dat laten onderstaande tabel en grafiek zien.

Doel versus prestaties Welkom-gebied 2006-2009
1/3-Doel
(2006 – 2009)

Prestatie

Conclusie

Eengezinsrijwoningen

171
322

99
456

achter
voor

Twee-onder-eenkap of vrijstaand

111
84

158
98

voor
voor

Meergezinswoningen

46
27

69
50

voor
voor

Nultredenwoningen

333
152

272
97

achter
achter

= toename woningen (nieuwbouw)
= afname woningen (verkoop en sloop)

eengezinsrijwoningen verloopt prima. Dit komt vooral door goede verkoop van dit type vastgoed in de jaren 2007 en 2008.
Kijken we naar de nieuwbouwplannen die in de realisatiefase verkeren (dus al concreet zijn) en naar de sloop- en verkoopprognoses,

Eengezinsrijwoningen
Meergezinswoning

Vooral bij de toename van eengezinsrijwoningen en bij de nultredenwoningen loopt de prestatie achter. De afname van

grafiek een voorspelling over de situatie per 2012.

Doel versus prestaties Welkom-gebied 2006-2012
2/3-Doel
(2006 – 2012)

Prestatie

Conclusie

Eengezinsrijwoningen

343
644

173
823

achter
voor

Twee-onder-eenkap of vrijstaand

222
168

289
192

voor
voor

Meergezinswoningen

92
54

82
52

achter
achter

Nultredenwoningen

666
304

605
267

achter
achter

= toename woningen (nieuwbouw)
= afname woningen (verkoop en sloop)
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Strategisch voorraadbeleid Nieuw Wonen Friesland

Ontwikkeling woningportefeuille 2008-2023

2008-2023: de stand van zaken

In onderstaand overzicht is weergegeven hoe de vastgoedportefeuille zich gedurende de planperiode ontwikkelt als gevolg van de
SVB-maatregelen. De binnenstedelijke nieuwbouw is vervanging, de uitleg-nieuwbouw is toevoeging aan de portefeuille. Hiernaast

Medio 2008 is het SVB van Nieuw Wonen Friesland definitief

Strategische doelen

vastgesteld. Zowel gemeente als huurdersplatform Nieuw Elan

In het licht van het geschetste marktperspectief is de

heeft op hoofdlijnen met de plannen ingestemd. Het SVB sluit

portefeuille onevenwichtig van samenstelling en dus

aan bij het Woonplan van de gemeente Leeuwarden.

kwetsbaar.
Daarom hebben wij in het SVB de volgende strategische

Kort gezegd zijn de volgende ontwikkelingen van belang voor

doelen geformuleerd:

worden 400 woningen gerenoveerd.

Grond gebonden

Flat zonder lift

Flat met lift

Onderbovenwoningen

Totalen

Beginstand 2008
(% portefeuille)

2.996
36,7%

2.374
29,1%

2.165
26,5%

633
7,7%

8.168
100,0%

Onttrekkingen:
Verkoop
Sloop
Samenvoeging

-983
-209
-50

-358
-709

-54
-80

-102
-122

-1.487
-1.120
-50

Toevoegingen:
Nieuwbouw binnenstedelijk
Nieuwbouw uitleg
Samenvoeging

253
630
25

Eindstand 2023
(% portefeuille)

2.662
33,3%

de lange termijn vastgoedportefeuille.
1. De geografische spreiding van het bezit over de stad is (qua)

Woningmarkt

waardeontwikkeling onevenwichtig. De strategie moet zijn:

We gaan - ten tijde van de goedkeuring van het SVB in 2008 -

afstoten in Noord en Oost, verwerven en ontwikkelen in 		

uit van vergrijzing en ontgroening, verdunning van de

West en Zuid.

huishoudens, een gestage economische groei, een

2. Gezien de leeftijdscategorie en het marktperspectief van 		

toenemende vraag naar kwaliteit in koop en huur en het feit

een groot deel van onze voorraad is het vervangingstempo

dat zowel starters als doorstromers zich oriënteren op

te laag. Dit houdt in dat het transformatieprogramma 		

koopwoningen.

omhoog moet en meer geïnvesteerd moet worden in 		

Dat betekent voor de huurmarkt: afname van de sociale
doelgroep (lagere inkomens) op termijn en van vraag naar flats

1.108
700
25

nieuwbouw, desnoods buiten Leeuwarden.
3. Het investeren in bestaand bezit (via renovatie/upgrading/

zonder lift en kleine grondgebonden woningen, toename van

kwaliteitsingrepen) levert te weinig rendement op.

één- en tweepersoonshuishoudens en de vraag naar kwaliteit

De strategie moet verlegd worden naar afstoten (via 		

onder een sterkere concurrentie vanuit de koopmarkt.

verkoop) of sloop (gevolgd door herontwikkeling cq. 		

Belangrijke klantgroepen die zijn aangewezen op de

855
70

1.307
17,8%

2.956
40,3%

409
5,6%

7.335
100,0%

nieuwbouw).

Realisatie

leefbaarheid, kwaliteit, woonlasten, producten en diensten.

en ouderen. Potentiële groeimarkten zijn de 55+’ers in met

plaatsvinden (gebiedsontwikkeling): complexgerichte 		

Het SVB is medio 2008 vastgesteld. In de planning ligt het

Zo ontstaat maatwerk per klantgroep.

name het (middel)dure segment en de zorgbehoevende

transformatie levert te weinig kritische massa op en dus te

accent bij de transformatie- en nieuwbouwopgave in de jaren

ouderen.

weinig rendement.

na 2012. In 2009 is de verkoop achtergebleven bij de

Binnen Elkien werken we dit principe gedifferentieerd uit voor

taakstelling. Sloop stond niet op het programma. De

het gehele werkgebied.

huursector blijven de sociale inkomensdoelgroep, studenten

4. Transformatie moet op het schaalniveau van de wijk 		

5. Gelet op de kwaliteitsvraag binnen het goedkope 		

Startportfolio
In 2008 zag de vastgoedportefeuille er als volgt uit:
• 65% gestapeld, waarvan bijna de helft zonder lift.
• 35% grondgebonden, waarvan ruim de helft kleine
woningen.
• 55% goedkoop, midden-/dure prijssegment ontbreekt.

huursegment moet transitie plaatsvinden van goedkoop

nieuwbouwopgave in de huur is over de periode 2005-2009

naar betaalbaar.

voor 90% gerealiseerd (gerelateerd aan de met de gemeente

Prestatieafspraken

gemaakte prestatieafspraak).

Met de meeste gemeenten in ons werkgebied hebben we

6. Op krimp van het bezit mag geen taboe rusten. Met meer
verkoopopbrengsten kan worden geïnvesteerd in 		

prestatieafspraken. Hierin worden niet alleen afspraken

nieuwbouw en transformatie, waardoor een weliswaar 		

Positionering in de wijken

gemaakt over de ontwikkeling van vastgoed, maar ook over

kleinere maar gezonde woningportefeuille wordt verkregen.

Het SVB spreekt zich niet alleen uit over het vastgoed maar

leefbaarheid, zorg, verscheidenheid in dorpen en wijken,

• 60% bezit in leeftijdscategorie 1945-1975.

ook over de rol van de corporatie in de wijken. Nieuw Wonen

energiebesparing en kwaliteitsverbetering.

• Concentratie bezit in Noord/Oost.

Friesland positioneert zich sinds enige jaren als wijkregisseur.

• Eenzijdige wijkopbouw/onaantrekkelijke woonmilieus.

Immers, het SVB beperkt zich niet alleen tot stenen maar richt

In 2009 hebben we nieuwe afspraken gemaakt in Bolsward en

zich ook op mensen. Daartoe gaat de corporatie coalities aan

Wymbritseradiel. In Opsterland zijn de besprekingen in 2009

met andere wijkparticipanten.

gestart en verwachten we in 2010 nieuwe afspraken. In
Littenseradiel komen er eerst een nieuwe structuur- en

Product-MarktCombinaties (PMC’s)

woonvisie. In Wûnseradiel hadden we in 2008 een nieuwe

Hiernaast is het woningbezit opgedeeld in Product-

overeenkomst gesloten. In Boarnsterhim werken we samen in

MarktCombinaties (PMC’s). Voor elke PMC zijn beleidskaders

de Herstructurerings BV Boarnsterhim.

ontwikkeld die richting geven aan plannen op het vlak van o.a.
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Wijkvernieuwing
In het proces van wijkvernieuwing werken we altijd intensief

Grou, Prinsessenbuurt

samen met gemeente en bewoners. Op verschillende plaatsen

De renovatie van de Prinsessenbuurt is in volle gang. In totaal

krijgt de wijkvernieuwing nu concreet vorm.

komen 189 woningen in aanmerking voor sloop, renovatie en

Vastgoedportefeuille 2009

renovatie met uitbreiding. Inmiddels zijn de eerste 41

Gemeente per gemeente

31-12-2008

Aankoop

Sloop

Verkoop

Bouw

31-12-2009

Akkrum

woningen gerenoveerd en hun bewoners teruggekeerd. In

Boarnsterhim

2.322

2

53

20

18

2.269

In de afgelopen jaren hebben we veel inspanningen gestoken

totaal worden 65 huurwoningen al dan niet met uitbreiding

in de vernieuwing van de wijk Sinnebuorren e.o. Echter, de

gerenoveerd. 43 voor verkoop bestemde woningen worden

Bolsward

1.577

10

financiële situatie van gemeente Boarnsterhim laat het niet

aan de buitenkant gerenoveerd. De nieuwe eigenaren hebben

Littenseradiel

776

4

meer toe de oorspronkelijke plannen te verwezenlijken. Het

er dan de komende jaren geen werk aan. Dit past binnen ons

Opsterland

2.435

22

uitgangspunt is nu dat Elkien doet wat ze kan doen, waarbij

maatschappelijke beleid ‘een goede erfenis’ achter te laten als

Wûnseradiel

925

2

6

enkele woningen die in eerste instantie op de nominatie

wij woningen verkopen. Inmiddels zijn 20 woningen aan de

Wymbritseradiel

1.424

15

2

27

stonden om gesloopt te worden, dat niet worden, maar gering

Oostergostraat gesloopt. Eind 2010 wordt naar verwachting

Sneek

26

gerenoveerd worden. Het deel van de woningen die gesloopt

begonnen met de bouw van 32 huurwoningen en 13 koop

Leeuwarden

8.172

9

27

8.192

zouden gaan worden en gelegen zijn bij de nieuwe groen

woningen.

Smallingerland

29

8

37

gebieden worden herontwikkeld.

Overigens voeren we met de gemeente Boarnsterhim intensief

Totaal

17.686

92

17.639

1.567
772
12

2.425
917
1.434
26

2
4

70

73

overleg om het openbaar groen en de wegen - de
Aldeboarn

verantwoordelijkheid van de gemeente - vorm te laten krijgen

In de wijk Swettebuorren/J. Douwamastrjitte begint de

ondanks de financiële situatie van de gemeente.

wijkvernieuwing concrete vormen aan te nemen. In het najaar

De plannen voor de vastgoedportefeuille in 2009 waren

Grosso modo zijn de woningen in Leeuwarden duurder dan

ambitieuzer dan wij hebben kunnen realiseren. Belangrijke

elders in Fryslân. De gemiddelde verkoopprijs per woning van

resultaten in 2009 waren:

oud-Welkomwoningen bedroeg ruim €128.000, die van

van 2009 zijn 33 woningen en enkele garageboxen gesloopt.

Leeuwarden

Er worden 19 nieuwe huurwoningen voor gezinnen gebouwd.

De wijkvernieuwing in de Vrijheidswijk nadert zijn voltooiing.

Tevens worden er 10 nieuwe koopwoningen voor gezinnen

Het nieuwe Ee-burg is een groot succes. De verkoop van de

Aankoop

gebouwd, 4 vrijstaande en 6 twee-onder-een-kapwoningen.

laatste 72 woningen verliep sneller dan we in de huidige

De aankoop van twee woningen in Boarnsterhim past in het

Volgens de prognose kan in april 2010 met de bouw van de

economische situatie verwachtten. Momenteel worden zij

kader van de projectontwikkeling. In Leeuwarden hebben wij

woningen worden begonnen. Begin 2011 kunnen de bewoners

gebouwd. In het najaar van 2010 worden deze woningen

eveneens twee woningen gekocht, waarvan één teruggekocht

Sloop

er hun intrek nemen.

opgeleverd.

uit een voorheen voor verkoop aangewezen complex. Uit

In het kader van de wijkvernieuwing Prinsessenbuurt in Grou

In samenwerking met WoonFriesland en de gemeente

strategische heroverwegingen is de verkoop gestopt.

en Swettebuorren e.o. in Aldeboarn zijn 20 respectievelijk

oud-Nieuw Wonen Frieslandwoningen bedroeg ruim €139.000.
Ultimo 2009 stonden 43 woningen te koop.

Gorredijk

Leeuwarden hebben we het centrumgebied van de Vrijheids

In Gorredijk krijgen twee wijken een enorme impuls:

wijk ontwikkeld. In 2009 zijn het nieuwe winkelcentrum met 27

Verkoop

gesloopt om plaats te maken voor nieuwe zorgwoningen. In

De Stokerij en De Vlecke.

appartementen en zorgwoningen als ook het multifunctioneel

Uit strategische overwegingen bieden wij zittende huurders in

Witmarsum is één woning aan de M. de Vriesstraat gesloopt.

centrum opgeleverd.

daartoe aangewezen complexen de mogelijkheid hun woning

De Stokerij

Het centrumgebied maakt de wijk compleet en aantrekkelijk

te kopen. Ook bieden wij bij mutatie woningen in deze

Nieuwbouw

Voor De Stokerij is inmiddels een integraal wijkvernieuwings

voor jong en oud.

complexen ter verkoop aan. In 2009 zijn er op deze manier

In 2009 realiseerden we 92 woningen. Dit aantal ligt onder de

73 woningen verkocht.

prognose. Het nog niet gerealiseerde aantal geplande

plan opgesteld, waarin woningen en woonomgeving in

33 woningen gesloopt. In Blauwhuis is het oude Teatskehûs

samenhang worden verbeterd. In de wijk worden 20 woningen

Warten

gesloopt om plaats te maken voor de bouw van 16 levensloop

Vanaf 2010 krijgt ook in Warten de wijkvernieuwing concreet

De woningen zijn getaxeerd door een onafhankelijke makelaar,

geen huurwoningen opgeleverd duurder dan €240.000 per

bestendige woningen. Er worden 51 woningen in de wijk

vorm. In totaal worden 11 woningen gesloopt, 9 woningen

niet zijnde de verkopende makelaar. De woningen zijn tegen

woning.

grondig gerenoveerd. Zo wordt het metselwerk van de

worden gerenoveerd en komen er 9 nieuwbouwwoningen.

marktwaarde verkocht en er zijn geen kortingen verleend op

woningen vervangen en wordt de isolatie van de woningen

Deze nieuwbouwwoningen bestaan uit 3 gezinswoningen en

deze marktprijs.

geoptimaliseerd. De start van het planmatig onderhoud en de

6 seniorenwoningen. Begin 2010 wordt de uitvoering van dit

nieuwbouw zal plaatsvinden in 2010, de oplevering vindt

plan gestart.

plaats begin 2012.

nieuwbouwwoningen is doorgeschoven naar 2010. Elkien heeft

De bruto verkoopopbrengst bedroeg €10,3 miljoen. Na aftrek
van makelaars- en notariskosten - de woningen worden sinds
2009 vrij op naam verkocht - bedroeg de netto opbrengst ruim

De Vlecke en omgeving

€9,3 miljoen. Het verkopen van vrij op naam stimuleert de

Het wijkvernieuwingsplan De Vlecke bestaat uit vier fasen die

verkoop en verhoogt de efficiency in het verkoopproces. Deze

doorlopen tot eind 2012. Dit wijkvernieuwingsplan omvat

maatregel is genomen in het kader van het Platform Aanpak

renovaties, sloop en nieuwbouw en heeft betrekking op totaal

Woningmarkt Leeuwarden (PAWL).

174 woningen.
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Ondertussen hebben we wel flink doorgetimmerd aan de plannen voor 2010 en daarna. En hebben we in 2009 92 gezinnen,

Ad 1. Niveauverbetering

Ad 5c. Instandhoudingsonderhoud - storings- en

ouderen en andere bewoners een groot plezier kunnen doen met de oplevering van fraaie projecten.

Bij Elkien voeren we gemiddeld eens in de 25 jaar

mutatieonderhoud

niveauverbetering uit. We vervangen standaard de keukens en

Bewoners kunnen de Servicelijn bellen om storingen door te

renoveren de douche en het toilet. Verder wordt er een Veilig

geven. In 2009 is voor €2,2 miljoen aan storingen verholpen.

Thuis-keuring uitgevoerd en worden rookmelders aangebracht.

Bij mutatieonderhoud worden het hang- en sluitwerk, sanitair

Ook verbetert Elkien de energiezuinigheid van de woningen.

en elektra standaard gecontroleerd en zo nodig vervangen.

In 2009 is het niveau van 193 woningen verbeterd.

Ook voeren wij noodzakelijk schilderwerk uit om de woning

Oplevering nieuwbouw 2009
Gemeente

Woonplaats

Soort

Woningen

Boarnsterhim

Akkrum, Leechein

seniorenwoning/galerijflat

12

Terherne, Kupersleantsje

senioren/eengezinswoning

6

Leeuwarden

Leeuwarden, Canadezenlaan

galerijflat

27

Opsterland

Gorredijk, Schansburg

seniorenwoning/galerijflat

12

Smallingerland

Drachten, Eems

galerijflat

8

konden of wilden doen aan niveauverbetering. Deze na-

Ad 6. Leefbaarheid

Wymbritseradiel

Blauwhuis, Teatskehûs

intramurale appartementen,
appartementen tijdelijk verblijf

27

niveauverbeteringen gebeuren bij mutatie.

Om de leefbaarheid te verbeteren investeren wij in fysieke en

Totaal

92

weer verhuurklaar te maken. In 2009 is voor €4,1 miljoen aan
Na-niveauverbeteringen voeren we uit als bewoners in

mutatieonderhoud uitgevoerd.

voorgaande jaren wegens ziekte of te hoge leeftijd niet mee

sociale maatregelen (zie ook het hoofdstuk Leefbaarheid). In
In totaal is aan niveauverbetering ( inclusief markttechnische

2009 is voor €1,4 miljoen aan leefbaarheid uitgegeven.

verbeteringen en energiebesparende maatregelen) €14,6
miljoen uitgegeven.
De volgende projecten zijn het vermelden waard:

Kwaliteit van woningen

De nieuwbouw in Terherne ligt op een groenlocatie, vlakbij de

Ad 7. Onderhoudsservice
In Leeuwarden worden een keer per twee jaar kleine reparaties

Ad 2. Markttechnische verbeteringen

uitgevoerd, zoals het onderhoud van de meest gebruikte

Dit zijn verbeteringen die niet direct noodzakelijk zijn, maar

onderdelen (hang- en sluitwerk, schakelmateriaal, en koud- en

museumhaven. Het plan omvat in totaal 18 woningen:

Uitgangspunten

het wooncomfort aanzienlijk verbeteren. Het gaat dan om

warmwaterkranen). Onder deze post vallen tevens het

6 huurwoningen voor senioren, 8 sociale koopwoningen en 4

Onze nieuwbouwwoningen voldoen aan het Bouwbesluit en

zaken als het aanbrengen van automatische deurdrangers,

tuinonderhoud, schoonmaken en glazenwassen van algemene

vrije kavels. Ook is er in het plan een speelterrein opgenomen.

het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Nieuwbouwwoningen in

ophogen van galerijen, aansluiting vaatwasmachine en

ruimten en het schoorsteenvegen. In het buitengebied vindt

Leeuwarden, waarvan de bouwaanvraag na 1 januari 2008 is

wasdroger en extra wandbetegeling in keukens en badkamers.

dit tweejaarlijkse onderhoud vooralsnog niet plaats. In 2009 is

In Blauwhuis hebben de mensen lang uitgekeken naar een

ingediend, voldoen aan de Energie Prestatie Afspraak van de

In 2009 is voor €1,1 miljoen aan markttechnische

voor €1,0 miljoen aan onderhoudsservice uitgevoerd.

nieuw Teatskehûs. Verpleeghuis Teatskehûs is afgebroken om

gemeente Leeuwarden (EPAL). Dit betekent dat we streven

verbeteringen uitgevoerd.

plaats te maken voor een nieuw gebouw. Het voormalige

naar een EPC van 0,5 in plaats van 0,8. Voor enkele projecten

zorgcentrum met een capaciteit van 70 plaatsen voldeed niet

geldt dit niet, omdat hiervoor afwijkende afspraken zijn

Ad 3. Woningverbetering niet-planmatig onderhoud

meer aan de zorgbehoefte, zorgleverings- en wooneisen van

gemaakt, bijvoorbeeld in het kader van de compensatie

Hieronder verstaan wij het aanbrengen van isolatieglas en/of

deze tijd. Hiervoor in de plaats is een prachtig nieuw gebouw

afspraken Vrijheidswijk Zuidwest.

het installeren van een centrale verwarmingsinstallatie.

Het milieu en de daarmee samenhangende problematiek

Woningverbeteringen voeren we uit tegen een huurverhoging.

nemen een steeds belangrijkere plaats in bij Elkien.

gekomen, ontworpen door architectenbureau Alberts en Van

Milieu & gezondheid

Huut. Zij zijn o.a. bekend van het Gasuniegebouw in

Onderhoud

In 2009 is voor €0,3 miljoen aan woningverbetering

Op verschillende manieren proberen wij een bijdrage te

Groningen. De zorg in het Teatskehûs wordt geleverd door

De gewenste kwaliteit van de woningen kan alleen op peil

uitgevoerd.

leveren aan een beter leefklimaat.

zorggroep Tellens.

blijven door goed onderhoud. Elkien kent verschillende

Het nieuwe Teatskehûs biedt ruimte aan:

soorten onderhoud:

Ad 4. Energiebesparende maatregelen

Energielabels

• 18 aanleunwoningen, mede voor bewoners met

1. Niveauverbetering.

Hieronder verstaan wij werkzaamheden ten behoeve van

Elkien streeft ernaar het energielabel van alle bestaande

2. Markttechnische verbetering.

energiebesparing, meestal uitgevoerd in combinatie met

woningen in elk geval twee stappen te verbeteren. Dit gebeurt

3. Woningverbetering niet-planmatig onderhoud.

niveauverbetering. In 2009 is voor €1,2 miljoen aan

in combinatie met niveauverbetering.

4. Energiebesparende maatregelen (EPAL) .

energiebesparende maatregelen uitgevoerd.

zorgbehoefte.
• 25 intramurale zorgappartementen en 2 appartementen voor
tijdelijk verblijf.
• Voorzieningen voor zorglevering, recreatie.

5. Instandhoudingsonderhoud:

In Leeuwarden werken wij in dit kader volgens het Energie

• Sociale dorpsvoorzieningen.

a. Planmatig onderhoud.

Ad 5a. Instandhoudingsonderhoud - planmatig onderhoud

Prestatie Afspraken Leeuwarden-convenant (EPAL). In de

Elkien verhuurt de appartementen via Zorggroep Tellens.

b. Contractonderhoud.

Planmatig onderhoud is het schilderen van de woningen aan

andere gemeenten werken we binnen het kader van het

c. Storings- en mutatieonderhoud.

de buitenzijde, het binnenschilderwerk van de portieken, het

Energieakkoord Noord-Nederland.

In Drachten hebben wij 8 koopwoningen van de aannemer

6. Leefbaarheid.

reinigen van gevels en voegen en het herstraten van

overgenomen. Deze woningen worden nu verhuurd.

7. Onderhoudsservice.

bestratingen. In 2009 is voor €8,9 miljoen aan planmatig

In totaal hebben 17.286 woningen een energielabel. Met

In totaal hebben we in 2009 ruim €27,7 miljoen aan onderhoud

onderhoud uitgevoerd.

totaal 17.639 woningen, 39 monumenten en 38 sloop-/

Ontwikkelingen

uitgegeven. Dat is meer dan in 2008: toen was dit

In 2010 verwachten we de bouw van verschillende projecten te

€25,8 miljoen.

starten. Zij passen in het bestaande SVB. In totaal gaat het hier
om 400 woningen.

verkoopwoningen die niet gelabeld worden, blijven er 485
Ad 5b. Instandhoudingsonderhoud - contractonderhoud

woningen over die nog een label moeten krijgen. Dit zijn de

Contractonderhoud is het onderhoud aan liften en cv-

nieuwbouwcomplexen die als laatste zijn opgeleverd.

De onderhoudsbegroting wordt jaarlijks besproken met de

installaties. In 2009 is voor €1,2 miljoen aan contractonderhoud

huurdersplatforms. Bij grotere ingrepen communiceren wij ook

uitgevoerd.

altijd direct met de bewoners.
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5%
12%

Heechterp

2% 7%

Sinds 2004 leveren 4.000 m² zonnepanelen in Heechterp
energie terug aan het elektriciteitsnet van Essent. Het aantal
24%

21%

teruggeleverde kWh’s is in 2009: 358.263 kWh. Afgelopen jaar
Label A

was de opbrengst ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar.

Label B

De totale vergoeding in 2009 bedroeg ongeveer €63.000.

Label C
Label D
Label E
Label F
29%

Label G

CO2-project
Het in 2007 opgestarte CO2-project in de gemeenten
Boarnsterhim en Opsterland is in het eerste kwartaal van 2009
afgerond. Het project omvat 602 woningen. De energie

5.2 Energielabels woningen Elkien (21-12-2009)

besparende maatregelen (het aanbrengen van HR-ketels,
HR++ beglazing, zonneboilers en isolatiemaatregelen) zijn
gecombineerd met de reguliere planmatige onderhouds

EPAL

werkzaamheden. In 2010 zal er een subsidie-uitkering

De Energie Prestatie Afspraken Leeuwarden (EPAL)-

(€0,4 miljoen) plaatsvinden van de uitgevoerde werkzaam

maatregelen bestaan voornamelijk uit het aanbrengen van

heden. Uit loyaliteit aan de zittende huurders hebben we

cv-installaties en isolerend glas. Tevens is er bij niveau

ervoor gekozen om hun geen huurverhoging in rekening te

verbetering vloer- en dakisolatie aangebracht, worden de

brengen. Pas als iemand verhuist, gaat de huur omhoog. Door

woningen gecontroleerd op kierdichtheid en regelen we de

een lagere energienota hebben de betreffende huurders het

cv-installatie waterzijdig in. De volgende EPAL-projecten zijn in

voordeel van de energiebesparende maatregelen onmiddellijk

2009 uitgevoerd:

terug kunnen zien. Dat was voor Elkien, naast de verminderde

• Projectmatig aanbrengen van isolerende beglazing bij

CO2-uitstoot, een belangrijk doel.

11 woningen.
• Projectmatig aanbrengen van cv-installaties bij
199 woningen.

Gezondheid
Onze woningen moeten geen nadelige gevolgen voor de

• Projectmatig vervangen cv-ketels bij 298 woningen.

gezondheid van de bewoners hebben. Daarom worden

• Individueel aangebrachte cv-installaties bij 73 woningen.

collectieve warm water installaties periodiek gecontroleerd op

• Individueel aangebracht isolerend glas bij 92 woningen.

legionella. Elkien heeft hiernaast een verbindende rol gespeeld
in de totstandkoming van het Convenant Asbestverwijdering.

Het aanbrengen van cv-installaties en isolerend glas is tegen
een huurverhoging uitgevoerd.

Gezamenlijke aanpak asbestverwijdering
In de Bakker Korffstraat in Leeuwarden is een niveau

Friese gemeenten en corporaties werken voortaan samen

verbeteringsproject geweest. Na niveauverbetering bleek dat

in de asbestverwijdering. Daartoe hebben zij begin 2010

deze bewoners een besparing van ongeveer 27% op hun

het Convenant Asbestverwijdering ondertekend. Voortaan

energienota kunnen zien.

kunnen corporaties van de gemeente een paraplusloopvergunning voor het verwijderen van asbest in hun

Tevens was er een meting bij 12 woningen in Reduzum die zijn

woningen verkrijgen. Daardoor hoeven zij niet voor elke

voorzien van een warmtepomp. Hier bleek de besparing op

woning apart een vergunning aan te vragen.

energiekosten 43% te zijn ten opzichte van een standaard

Asbestverwijdering gebeurt als een woning leeg staat voor

HR-ketel.

verhuizing, bij niveauverbetering of zo nodig bij klachten
onderhoud. De leegstand van woningen kan zo aanzienlijk
worden beperkt. Voor bewoners in Fryslân is dit een grote
stap voorwaarts in de volksgezondheid.
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6. Wonen
Elkien is iedereen. Daarom geven we extra aandacht aan doelgroepen die minder gemakkelijk zelf
woonruimte kunnen vinden. Maar ook werken we samen met partners die diensten op het gebied van
zorg en welzijn aanbieden. Zodat iedereen zo lang mogelijk in zijn eigen woning kan wonen.

Speciale doelgroepen
Urgenten

Ouderen

Elkien heeft met gemeenten en maatschappelijke instellingen

Onze woningen verhuren we voorwaardenvrij, behalve die met

afspraken om op hun verzoek voorrang te verlenen bij het

een seniorenlabel. Deze zijn voor 55+’ers en hebben extra

toewijzen van woningen.

voorzieningen. Deze woningen worden verhuurd via het
reguliere systeem.

In 2009 hebben we in Leeuwarden in 47 urgente situaties
woonruimte kunnen bieden. Daarvan waren er 29 bestemd

Studenten

voor cliënten van de maatschappelijke organisaties (zoals Fier

Elkien heeft geen speciale studentenwoningen. Maar

Fryslân, verslavingszorg en LIMOR), vier voor de huisvesting

studenten kunnen - zeker in Leeuwarden - goed terecht. We

van voormalig asielzoekers en drie in het kader van de Wet

houden de huurprijs van onze portiekflats en kleine

maatschappelijke opvang. Hiernaast hebben we acht

appartementen bewust onder de huurtoeslaggrens, zodat ze

individuele aanvragen gehonoreerd. Eén sociaal team heeft

betaalbaar blijven voor studenten. Bovendien werken we in de

voor drie woningzoekenden een aanvraag gedaan. Deze

regiegroep Studentenhuisvesting samen met de gemeente

huurders hebben met meerdere instanties te maken en worden

Leeuwarden, hogescholen en WoonFriesland. In de regiegroep

daarom uit sociaal oogpunt gehuisvest. Voor promovendi van

monitoren we vraag en aanbod van reguliere en buitenlandse

Wetsus - instituut voor watertechnologie- houden wij elk jaar

studenten en spelen we met elkaar in op mogelijke

twee woningen beschikbaar.

knelpunten.

In de andere gemeenten hebben we in 2009 54 woningen om
medische en 68 woningen om sociale redenen toegewezen.
Wijkvernieuwing of een calamiteit kunnen redenen zijn. Onze
taakstelling om op verzoek van de gemeenten asielzoekers te
huisvesten hebben we ook in 2009 gehaald. Dat zijn er
gemiddeld vijf per kwartaal.
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Partners in zorg en welzijn

Woonservicezones

Boarnsterhim

Stichting GEEF

Vanaf 2004 hebben we in Leeuwarden woonservicezones

Eind 2009 is op het terrein van de oude bibliotheek de bouw

GEEF, tot eind 2009 gevestigd aan de Gezondheidsboulevard

We willen graag dat onze bewoners zo lang mogelijk in hun

ontwikkeld: wijken waar wonen, zorg en diensten

van het nieuwe multifunctionele centrum in Grou gestart.

in Heerenveen en vanaf maart 2010 in Leeuwarden, staat voor

eigen woning kunnen blijven wonen. Lukt dat niet, dan moet

samenkomen. Zodat bewoners zoveel mogelijk voorzieningen

Het centrum is de kern van de ‘woon-zorgzone’. Tal van

het Gezondheid Expertise en Educatiecentrum Friesland.

andere passende woonruimte voor handen zijn. Dit is alleen

in hun eigen buurt hebben. In andere gemeenten

instellingen bieden straks van hieruit zorg aan de bewoners

Initiatiefnemers Kwadrantgroep en Elkien willen - na het

mogelijk door vaak al jarenlange, intensieve samenwerking

(bijvoorbeeld in Opsterland) ontwikkelen we dit concept

van Grou en diverse dorpen in de omgeving. Bewoners kunnen

terugtrekken van De Friesland Zorgverzekeraar - meer

met onze partners in zorg en welzijn. Ouderenbond ANBO

eveneens of passen we het impliciet al toe.

hier onder andere verwachten:

organisaties betrekken bij GEEF, bijvoorbeeld door het

• Verpleeghuisartsen en verpleegkundigen, dagbehandeling,

experiment Smart Caring Communities Omkeer 2.0 erin onder

helpt ons senioren goed te bedienen. Het Centraal Orgaan
opvang asielzoekers (COA) is onze partner in het huisvesten

Leeuwarden

een restaurant, een kapper, een wasserette en een kleine

van asielzoekers.

In de Friese hoofdstad ontwikkelt Elkien sinds 2004 - samen

winkel.

met de gemeente en WoonFriesland - verschillende woon

• Thuiszorg Het Friese Land met een consultatiebureau,

te brengen.
GEEF ontwikkelt en levert innovatieve diensten en producten

WMO

servicezones: in Bilgaard, de Vrijheidswijk en Oud-Oost. Kern

Elkien heeft met verschillende gemeenten afspraken om

van de woonservicezone is het multifunctioneel centrum, veelal

• Maatschappelijk Werk Friesland.

preventie voor senioren. De (thuis)situatie van senioren kan

woningaanpassingen uit te voeren in het kader van de Wet

in combinatie met andere voorzieningen zoals winkels, scholen

• Stichting Welzijn Ouderen.

hiermee in de toekomst veiliger, comfortabeler en

maatschappelijke ondersteuning (WMO).

en openbaar vervoer.

• Kinderdagopvang van Stichting Kinderopvang Friesland.

gemakkelijker worden.

diëtisten, verpleging en verzorging en uitleenfaciliteiten.

op het terrein van domotica, (zorg )technologie en ziekte

Net buiten het centrum bouwen we 7 groepswoningen (elk
Mienskipssoarch Boarnsterhim

In samenwerking met de gemeente en WoonFriesland hebben

voor 6 personen) en in totaal 42 plaatsen voor Zorggroep

Huistest

Elkien heeft samen met vier andere partijen aan de wieg

we voor de Vrijheidswijk een geheel nieuw centrumgebied

Noorderbreedte met intensievere verpleging/verzorging.

De Huistest is een webapplicatie die ouderen of hulpverleners

gestaan van Mienskipssoarch. Om klaar te zijn voor de

ontwikkeld. In 2009 is het opgeleverd en de wijk is hierdoor tal

Daarnaast zijn er 14 plaatsen voor Talant, bestemd voor

in staat stelt om handige aanpassingen in de woningen voor te

toekomst is besloten dat Mienskipssoarch een afzonderlijke

van voorzieningen rijker. Bewoners en bezoekers uit de wijde

mensen met een verstandelijke beperking.

stellen en deze uit te voeren. Deze applicatie is mede door

stichting wordt. Dit heeft in 2009 plaatsgevonden. Daarbij zijn

omtrek kunnen winkelen in het winkelcentrum met supermarkt.

wij lid van de klankbordgroep voor inhoudelijke input en

Verder zijn 27 appartementen, 24 zorgwoningen en 11 zorg

Mienskipssintrum Leppehiem in Akkrum gaat Elkien uitbreiden

vennootschap opgericht. Dit gezamenlijk werkverband is

innovatie.

appartementen opgeleverd. In 2009 is ook het multi

met 26 appartementen. De wachtlijst van Leppehiem was zo

opgericht met Koot Seniorenprojecten en collega-corporatie

functioneel centrum geopend. Met daarin onder andere twee

lang, dat een verhoging van de capaciteit onafwendbaar was.

Wonen Zuidwest Friesland. De huistest is inmiddels aan vier

Mienskipssoarch heeft als missie om de inwoners van

basisscholen, de wijkvereniging, de Digitale Huiskamer

Naast de appartementen komen er ook verhuurbare ruimten,

corporaties, drie gemeenten en een provincie verkocht.

Boarnsterhim zo goed mogelijk te ondersteunen in hun eigen

(voorheen het Digitaal Trapveld), kinderopvang, peuterspeel

een keuken waarin bewoners gezamenlijk kunnen koken en

woonomgeving. Alle inwoners van de gemeente Boarnsterhim

zaal en jongerenwerk. In het centrum vindt een scala aan

een zwembad.

- ongeacht leeftijd en vragen op alle gebieden van wonen,

activiteiten voor de wijk plaats.

Elkien ontwikkeld en voor de vermarkting is een besloten

Wymbritseradiel

welzijn, zorg en diensten - worden geholpen of verbonden aan
de instanties die de inwoners kunnen ondersteunen in het

Medio 2009 is het Multifunctioneel Centrum Eeltjeshiem in de

De bewoners van het nieuwe Teatskehûs en hun dorpsgenoten

oplossen van hun vraag.

wijk Westeinde opgeleverd. Palet huurt Eeltjeshiem van Elkien

in Blauwhuis kunnen gebruik maken van tal van voorzieningen

en levert van hieruit zorg en andere diensten aan de bewoners

in dit nieuwe zorgcentrum.

Binnen Mienskipssoarch verrichten ‘freonskippers’

in de wijk. Eeltjeshiem is zeven dagen per week geopend met

vrijwilligersdiensten en bezoeken ‘meitinkers’ mensen thuis om

onder andere een grand café en een restaurant.

na te gaan of er ondersteuning nodig is. Medewerkers van

De wijkvereniging organiseert er vele activiteiten.

Mienskipssoarch stellen - nog in een pilot - de AWBZ-indicatie.
Elkien zorgt dat woningen kwantitatief en kwalitatief voldoen

Voor Palet heeft Elkien in het Tramkwartier begin 2010

aan de zorgvraag.

17 woningen opgeleverd voor ouderen met een zorgbehoefte.
Binnen het complex is in het kader van de woonservicezones

Zo is zorg voor bewoners in Boarnsterhim veel toegankelijker.

een zorgsteunpunt ingericht. Van hieruit levert Palet zorg en
andere diensten in de Vosseparkwijk. Het zorgsteunpunt is niet
in eigendom van Elkien.
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7. Leefbaarheid
Elkien is een corporatie met hart voor mensen, waar wonen meer is dan een huis alleen. Elkien kijkt
verder dan het verhuren en bouwen van woningen. De wijk of dorp waarin een woning staat is zeker
ook belangrijk om prettig te kunnen wonen. We werken aan sterke, duurzame wijken en dorpen.
Onze strategische doelstelling ‘Intensieve binding met klanten, wijken en dorpen’ krijgt daarmee
vorm in onze leefbaarheidsaanpak.

Visie op leefbaarheid

Elk rayon heeft twee Adviseurs Bewonerszaken. Daarnaast
hebben we één Adviseur Bewonerszaken die permanent werkt

Duurzaamheid, flexibiliteit en vitaliteit zijn sleutelwoorden in

in Heechterp-Schieringen (Leeuwarden Noordwest). Bewoners

het leefbaarheidsbeleid van Elkien. Zowel in het dorp als in de

kunnen bij hen terecht met alle vragen over hun fysieke en

stad.

sociale leefomgeving. Bijvoorbeeld als er overlast is of als er

We zijn al decennia lang betrokken bij leven en welzijn van de

groenwensen zijn. Adviseurs Bewonerszaken participeren in de

dorpen in Fryslân. Als grote speler zijn we in staat mensen en

Sociale teams. Bij wijkvernieuwing zijn zij het gezicht van Elkien

organisaties met elkaar te verbinden. Daarbij zijn we vooral

en hebben zij een coördinerende rol. Uiteraard in nauwe

partner: de kernregie blijft bij het dorp. We willen - door

samenwerking met de vakmensen en specialisten op het

samenwerking met zorgpartijen, kinderopvang en gemeenten

hoofdkantoor.

- een woonomgeving die mee kan bewegen met de
ontwikkelingen.

Specialisten

In de stad keken we lange tijd anders tegen leefbaarheid aan.

Vanuit het hoofdkantoor werken hiernaast specialisten voor elk

Schoon, heel en veilig waren onze uitgangspunten. Vanuit de

rayon. We noemen:

techniek keken we naar ons vastgoed. Later kwam daar de

• De twee projectcoördinatoren Leefbaarheid voor de dorpen.

sociale context bij. Het WRR-rapport ‘Vertrouwen in de buurt’

• De programmacoördinator in Leeuwarden.

fungeerde daarbij als richtsnoer. Centraal stonden de sociale

Allen richten zich op duurzaam sterke, vitale kernen en wijken.

herovering van wijken en het kansgedreven beleid. Geleidelijk

Zij beschikken over een groot extern netwerk en ondersteunen

trokken we steeds meer de rol van wijkregisseur naar ons toe.

rayonmanagers en projectontwikkelaars, met name in de
eerste fase van ontwikkeling. Zij zijn tevens verantwoordelijk

In onze rol als maatschappelijk vastgoedondernemer vinden

voor nieuw beleid, de aanpak en de communicatie rondom

we dat leefbaarheid onlosmakelijk met ons is verbonden.

leefbaarheid.

Leefbaarheid is alles wat het prettig maakt om in dorp en stad
te blijven wonen.

Betrekken bewoners
De beste plannen ontstaan bottom-up. Kortom: we betrekken

De organisatie en
leefbaarheid

de bewoners bij het ontwikkelen van het leefbaarheidsbeleid
en het uitvoeren van de maatregelen.
In Leeuwarden zitten we tweemaal per jaar om de tafel met
vertegenwoordigers van de dertig huurdersgroepen. In de

Dicht bij de bewoners

dorpen werken we veel samen met verenigingen van

Elkien wil zo dicht mogelijk bij de bewoners staan. Daarom

Dorpsbelangen. Voordeel hiervan is dat we niet alleen onze

werken we met rayons. Zo weten we wat er speelt en kunnen

huurders stimuleren in de planvorming maar het dorp als

we wijk en kern écht centraal stellen. Elk rayon heeft een eigen

geheel. Dat geeft een breed draagvlak.

leefbaarheidsbudget waarover het zelf mag beslissen. We
kunnen dus snel maatwerk leveren. Zowel met fysieke als

Zo hebben we voor alle organisaties van Plaatselijk Belang in

sociale maatregelen. Maar ook ontwikkelen we gebieds

Opsterland, Boarnsterhim en Wûnseradiel een avond (mede)

gerichte aanpak per dorp of wijk.

georganiseerd waar we ons als Elkien hebben gepresenteerd
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op het gebied van leefbaarheid. Hiernaast konden de mensen

Leeuwarden

Expertise

Kwaliteitszorg

van de verschillende ‘Plaatselijk Belangen’ kennis met elkaar

In Leeuwarden hebben de gemeente, WoonFriesland en Elkien

Elkien wordt regelmatig benaderd om mee te denken, mee te

Dorpshuizen en multifunctionele centra worden meestal

maken en van elkaar leren. De avonden waren een groot

in de raamovereenkomst voor de nieuwe prestatieafspraken

werken of mee te betalen aan de nieuw- of verbouw van

gerund door vrijwilligers. Dat vraagt veel van hen: kennis van

succes. Er is duidelijk behoefte aan een dergelijke jaarlijkse

zes aandachtswijken aangewezen waarin we ‘gebiedsgericht’

multifunctionele accommodaties. Bij elk verzoek om

wet- en regelgeving, barexploitatie, personeelsbeleid, regulier

bijeenkomst.

aan de slag gaan. Dit maakt onderdeel uit van de

ondersteuning zoeken wij vanuit onze expertise naar duurzame

beleid, jaarplannen. Daarnaast moeten zij resultaat boeken:

wijkenaanpak waarbij structureel de wijkverbetering centraal

oplossingen. We ontwikkelen functionele plattegronden en

financieel, in algemeen beheer en in succesvolle activiteiten.

In twee dorpen (Jirnsum en Oppenhuizen/Uitwellingerga)

staat. De wijken waren op het gebied van sociale cohesie,

maken gebouwen energiezuiniger. Maar ook streven we naar

Met het project ‘Zorg voor Kwaliteit’ biedt Doarpswurk de

hebben we - nadat we eerst gezamenlijk een dorpsagenda

veiligheid, economische situatie en woningvoorraad in een

lage investeringslasten, een gezonde exploitatie en een

besturen ondersteuning. Alle prestatievelden die bij het

hadden opgesteld - geëxperimenteerd met een dorpsbudget.

negatieve ontwikkeling terecht gekomen. Elkien vormt samen

realistische meerjarenonderhoudsplanning.

runnen van een dorpshuis komen kijken, brengt Doarpswurk

Het dorp verantwoordt de besteding van het budget achteraf

met de gemeente en WoonFriesland de projectleiding. Voor

We bieden onze eigen vakmensen aan of huren externe

samen met het bestuur in kaart. Zo ontdekt het bestuur waar

naar de adviseur Bewonerszaken. Door de fusie zijn we niet in

de zes wijken wordt, per wijk, samen met de bewoners een

bouwbegeleiding in.

het goed gaat en wat beter kan. Elkien heeft 025.000

de gelegenheid geweest dit experiment in 2009 in acht andere

wijkactieplan opgesteld. Daarin worden voor de korte en

uitgetrokken om de besturen van de dorpshuizen en

dorpen voort te zetten.

middellange termijn plannen benoemd die de wijk structureel

multifunctionele centra in haar werkgebied terzijde te staan.

moeten gaan verbeteren. De uitvoering van de plannen is een
Partners in verbinden

gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken

De afgelopen jaren hebben we in de volgende multi-

We werken veel samen met organisaties zoals Timpaan,

organisaties en, waar mogelijk, van de bewoners.

functionele centra de volgende concrete projecten uitgevoerd:

Doarpswurk en Partoer. Zij weten hoe je bewoners lokaal kunt
betrekken. Wij ondersteunen projecten van Doarpswurk zodat

Littenseradiel

we de spin-off kunnen ervaren in de dorpen waar wij actief zijn.

Elkien heeft geholpen bij het opzetten van een leefbaarheids
enquête voor alle inwoners van de gemeente van 65 jaar en ouder.

Budget
Aan leefbaarheid geven wij een kleine 01,4 miljoen euro per

Dorpsplannen

jaar uit. Daarnaast is een half miljoen gereserveerd voor de

In verschillende dorpen (onder meer Easterlittens, Hemrik,

krachtwijk Heechterp-Schieringen.

Jirnsum, Langezwaag, Nij Beets, Nijland , Uitwellingerga/
Oppenhuizen en Wons) hebben we actief meegewerkt aan het

Het leefbaarheidsbudget is verdeeld in een algemeen

opstellen van dorpsvisies en plannen. Vooraf hebben we de

gedeelte en een specifiek budget voor elk rayon. Voor de

objectief meetbare gegevens over het dorp goed op een rij

Leeuwarder rayons, voor de rayons Oost en West en voor het

gezet en weten we globaal welke rol wij willen spelen. Het is

algemene gedeelte zijn ongeveer gelijke delen van dit totale

aan het dorp aan te geven wat zíj met hun gemeenschap

budget gereserveerd. Daarbinnen is sprake van zowel

willen. Onze kennis over vastgoed, onderhoud en exploitatie

incidenteel als regulier budget.

komt hierbij goed van pas. Maar belangrijker is de kennis over

WADDENZEE
FRYSLÂN
LEEUWARDEN
TYTSJERKSTERADIEL

de woningmarkt en de demografische ontwikkelingen op korte
Het algemene budget is bedoeld voor concernbrede

en middellange termijn die we in deze processen bespreken.

activiteiten, voor specifieke / incidentele projecten en voor

Elkien kan dit proces, waarin ook gemeente en zorgpartijen

• Kimswerd

ondersteunende financiering richting dorpen en wijken voor

een rol spelen, begeleiden. De dorpsvisies zijn input voor het

• Pingjum

visies en voorzieningen gericht op de versterking van de

strategisch voorraadbeleid.

• Jorwert

Multifunctionele accommodaties
leefbaarheid in dorpen en wijken. Het is dé plek waar
Met tal van partijen op het gebied van wonen, zorg, welzijn,

functies voor dorp of wijk kunnen worden aangeboden. Elkien

veiligheid zijn we in de gemeente Opsterland bezig om, onder

is vanuit verschillende invalshoeken bij de centra betrokken:

regie van de gemeente, het gebiedsgericht werken te

vastgoed, wonen en zorg en leefbaarheid.

definiëren en te organiseren. Dit houdt in dat organisaties met
elkaar zo goed mogelijk samenwerken om integraal te kunnen

• Blauwhuis

IJSSELMEER

ontmoetingen (nog) kunnen plaatsvinden. Waar verschillende

SMALLINGERLAND

• Scharnegoutum

BOLSWARD

Multifunctionele accommodaties zijn cruciaal voor de

Opsterland

• Poppenwier
• Hartwerd

GRONINGEN

• Wergea

• Britswert / Wiuwert
• Easterwierrum

LITTENSERADIEL

WÛNSERADIEL

vitaliteit.

Gebiedsgericht werken

• Mantgum

BOARNSTERHIM
SNEEK

• Oudega
WYMBRITSERADIEL

• Terherne

OPSTERLAND

• Terwispel • Lippenhuizen

• Langezwaag

werken in de dorpen en dat dorpen betrokken worden bij het
maken van beleid en plannen voor hun dorp.

DRENTHE
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Ruimtelijke kwaliteit

Het Project Buurtbemiddeling is een initiatief van de

Energiemarkten

Corporatie in de wijk

Voor de leefbaarheid in stad en dorp is het belangrijk dat de

gemeente Leeuwarden en SinneWelzijn (voorheen Stichting

De wijk Noord I in Bolsward heeft zelf een energiemarkt

Elkien is dagelijks actief in Heechterp-Schieringen. We houden

totale ruimtelijke kwaliteit van goed niveau is. Elkien

Hulp en Welzijn Leeuwarden). Vrijwilligers lossen relatief

georganiseerd: bedrijven presenteerden zich, een elektrisch

samen met het frontlijnteam kantoor in het wijkcentrum. Zo

ondersteunt daarom onderzoeken naar het ontwikkelen van

simpele overlastsituaties op. Onze rayons kunnen huurders

treintje reed naar de binnenstad en de eerste auto in het

zijn de lijnen kort om waar nodig snel actie te ondernemen.

methoden om die kwaliteit goed vertaald te krijgen naar de

met conflictsituaties doorverwijzen naar Buurtbemiddeling.

buurtautoproject (waarbij buurtgenoten samen een of enkele

We werken intensief aan fysieke en sociale leefbaarheid. Ook

dagelijkse praktijk van een woningcorporatie.

In 2009 heeft Elkien 21 zaken aangemeld bij dit project en

auto’s gebruiken) werd gelanceerd.

verminderen we door persoonlijk contact de huurachterstand.

Na energiemarkten in Bolsward in 2009 en eerdere beurzen in

In 2009 sprongen vooral de volgende activiteiten in het oog.

016.500 bijgedragen.
Met drie andere corporaties en stichting Doarpswurk heeft
Elkien deelgenomen aan het experiment ‘Aanpak Rotte

In de Vrijheidswijk is het preventieteam nog steeds actief.

Littenseradiel en Wûnseradiel volgen Boarnsterhim en

kiezen’. Samen willen we verpauperde particuliere panden

Elkien deelt de kosten met WoonFriesland en de gemeente.

Wymbritseradiel in 2010.

aanpakken die een grote negatieve impact hebben op de

Het team bestaat uit vrijwilligers uit de wijk. Ze krijgen een

woonomgeving. In 2009 hebben we aan de hand van de

vergoeding voor hun werk.

handreiking ‘Aanpak verpauperde panden’ ervaring opgedaan

Buurtconciërges
Mede op initiatief van Elkien werken sinds november 2009 drie

In Opsterland zijn bij de grootscheepse wijkvernieuwing in

buurtconciërges in de wijk. In de binnenstad en de Vrijheids

Gorredijk energiepakketjes met spaarlampen aan de bewoners

wijk zijn twee buurtconciërges actief. De buurtconciërges in

uitgereikt.

Heechterp-Schieringen wonen in de wijk en kennen die als

in vier pilots. De handhaving door de gemeente bleek cruciaal.

Leefbaarheid en milieu

Zonder stok achter de deur is er voor de eigenaar geen directe

Bij het maatschappelijk ondernemerschap van Elkien hoort een

reden om iets aan de verpaupering te doen. Hierdoor is de

sterke focus op het milieu. De grootste besparing in CO2 en

Wijk onder de loep: Heechterp-Schieringen

terecht. Zo nodig spelen ze de vraag of klacht door naar een

focus verschoven naar het voorlichten en interesseren van

daarmee het milieu bereiken we door energiebesparing in

In maart 2009 bracht de Minister van Wijken, Wonen en

Adviseur Bewonerszaken of het frontlijnteam. Ook houden ze

gemeenten. Het project is inmiddels bijna afgelopen en

onze 18.000 woningen. Daar kunnen we aan bijdragen door

Integratie (WWI) een bezoek aan krachtwijk Heechterp-

toezicht op gebouwen en de omgeving, pakken zij grofvuil en

geëvalueerd. We bestuderen een vervolg, waar het onderwerp

investeringen in ons vastgoed. Maar minstens zo belangrijk zijn

Schieringen om te zien hoe het met de wijk gaat. We zijn op

zwerfvuil aan en verrichten kleine reparaties. Tot slot maken ze

verpaupering in een bredere context, zoals krimp en een

onze bewoners. Vanuit het oogpunt van leefbaarheid werken

de goede weg, getuigt een publicatie op de website van

nieuwe bewoners wegwijs en informeren zij vertrekkende

veranderende bevolkingssamenstelling, aandacht krijgt.

we aan bewustwording bij onze bewoners. Prachtig voorbeeld

VROM. Ook het bezoek van de directeur-generaals van

bewoners over het aanbieden van vuil en goederen. Bewoners

Elke corporatie heeft 020.000 bijgedragen voor de

daarvan is het project Warm Welkom.

genoemd ministerie en het ministerie van Sociale Zaken en

en professionals zijn allen zeer positief over dit initiatief! Van

Werkgelegenheid begin 2010 was positief.

de gemeente krijgen de buurtconciërges een opleiding

projectorganisatie en het opstellen van de handreiking.

geen ander. Bewoners kunnen met vragen of klachten bij hen

Warm Welkom

facilitaire dienstverlening. Dit verbetert hun perspectief op

Fysieke leefbaarheid

Tijdens de ‘Nationale Warme Truiendag’ op 13 februari 2009

Het wijkactieplan is vanaf eind 2008 in uitvoering. Doel daarin

In alle rayons ondernemen we actie in fysieke leefbaarheid.

gaven de gemeente Bolsward en Elkien alle 400 huishoudens

is de bewoners sociaaleconomisch een stap vooruit te laten

Dan zijn wijken en buurten weer schoon, veilig en mooi.

van de wijk Noord I in Bolsward een warme trui. Dit was het

maken in een wijk met een aantrekkelijke woon- en

Energiebesparing

Dat maakt wonen veel prettiger.

startsein voor het project ‘Warm Welkom in Bolsward’. In dit

leefomgeving.

Energiebesparing is een belangrijk onderdeel van het

Een speciaal project was het herinrichten van het binnenterrein

project willen we bewoners bewust maken van de voordelen

en de tuinen van de onderwoningen in de driehoek

van energiebesparing en hoe je daar zelf veel aan kunt doen.

Elkien, collega-corporatie WoonFriesland en de gemeente

voordeel van: in wooncomfort en (meestal) ook in de

Merelstraat, Leeuwerikstraat en Kievitstraat in Leeuwarden.

Het jaar 2009 stond vooral in het teken van die

hebben gezamenlijk één programmamanager aangesteld en

portemonnee. In 2009 zijn de voorbereidingen getroffen voor

Dit gebeurde in goed overleg met de bewoners en de

bewustwording. Daarnaast gaan we woningen daadwerkelijk

bemensen diverse werkgroepen. Elkien betaalt mee aan de

de renovatie van 111 woningen. Bewoners krijgen zonder

wijkvereniging KIO. Omdat het hier om een grote verandering

energiezuiniger maken. We beginnen in 2010 met

verschillende projecten. Investeringen in de woningen zijn

huurverhoging een ‘isolatiepakket’ (vloerisolatie, HR++ glas,

ging, hebben we het initiatiefrecht uit de Overlegwet

80 woningen.

geheel voor rekening van de corporaties.

HR cv, afsluiten open trap; energielabel 2 stappen omhoog) en

In het ‘100.000-woningenplan’ voor de drie noordelijke

Frontlijnteam

Op het terrein van de voormalige Acaciaschool verrijzen

wijkactieplan. De bewoners van Heechterp ervaren er direct

toegepast. Uiteindelijk is 97% van de 105 bewoners akkoord
gegaan met het project.

de arbeidsmarkt.

een nieuwe keuken, douche en toilet.
provincies - een uitwerking van het Energieakkoord Noord-

Kernpunt in het wijkactieplan is het frontlijnteam. Het team

inmiddels energiezuinige woningen. Senioren in de wijk krijgen

Sociale leefbaarheid

Nederland - is Warm Welkom als voorbeeld gebruikt. Het plan

bezoekt bewoners actief en kijkt vooral naar wat de mensen

voorrang bij de toewijzing.

Onze adviseurs Bewonerszaken nemen in alle rayons deel aan

nodigt corporaties uit particuliere woningeigenaren bij een

wél kunnen. De teamleden groeien in hun rol van brede sociaal

de Sociale teams. Daarin bespreken wij samen met de GGZ,

energiebesparingsproject te laten aanhaken, net als bij Elkien.

werker. Bij het huisbezoek inventariseren ze de behoefte. Via

Minder ontruimingen

GGD, politie, verslavingszorg, welzijninstellingen en

De corporatie levert kennis en organisatie van het project. De

het frontlijnteam brengen ze de bewoner in contact met de

De Adviseur Bewonerszaken bezoekt huurders met een

maatschappelijk werk de huishoudens die dreigen uit te vallen.

gemeente Bolsward en de provincie Fryslân hebben subsidie

juiste instantie op het terrein van onder meer maatschappelijk

huurachterstand. Dat bevordert op korte termijn het

beschikbaar gesteld om de financiële drempel voor

werk, GGZ, verslavingszorg, werk en inkomen, jeugdzorg,

betaalgedrag, maar ook kunnen bewoners via het frontlijnteam

particulieren te verlagen.

inburgering, onderwijs, wonen of schuldenproblematiek. Nu al

snel en doelgericht hulp krijgen van de juiste instantie. Want

Boarnsterhim, Littenseradiel en Opsterland samengewerkt. Dat

hebben bewoners onderling meer contact, laten zij zich

vaak is er meer aan de hand. Zo komen ze verder bij de

doen we al enige jaren. Via dit bureau krijgen woningen die

adviseren in hun problematiek, zijn mensen aan het werk, is er

aanpak van hun verslaving, een budgettraining of het zoeken

tijdelijk leegstaan vanwege voorgenomen renovaties, tijdelijke

jazzballet voor allochtone vrouwen en is er een muziekgroep.

naar een baan. Het aantal woningontruimingen is door deze

bewoners. Dit voorkomt verpaupering en vandalisme. Bureau

Om maar een paar voorbeelden te noemen.

aanpak flink gedaald.

Met Bureau CareX hebben wij in 2009 in de gemeenten

CareX is gedurende die periode verantwoordelijk voor het
beheer van de woningen.
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8. Belanghouders
Mensen functioneren het beste als ze zelf keuzes maken, zelf zorgen voor de randvoorwaarden en
zelf hun leven vormgeven. Daarom coacht en faciliteert Elkien haar primaire doelgroepen. Samen met
onze andere belanghouders werken we aan onze strategische doelstelling: ‘Intensieve binding met
klanten, wijken en buurten’.

Aan de slag met huurders
Het contact met onze huurders is cruciaal voor het

ondernemingsplan, maar daar is inmiddels in voorzien.

functioneren van Elkien. Natuurlijk onderhouden we in onze

Het Platform Huurders Welkom (PHW) stelde ‘het overleg met

vestigingen, in de wijk, telefonisch en via e-mail rechtstreeks

de verhuurder de afgelopen jaren als zeer waardevol te

contact. Ook spreken we elkaar in klantenpanelbijeenkomsten

ervaren. Welkom heeft in haar beleid terdege rekening

en vergaderingen in wijk en dorp. Op strategisch en

gehouden met de zienswijze van PHW, waardoor het

organisatorisch niveau zijn de huurdersorganisaties belangrijke

vertrouwen in het doen en laten van de woningcorporatie

gesprekspartners.

toenam.’ De huurdersorganisatie en Welkom hebben op vele
punten afspraken gemaakt die voor huurders van belang zijn.

Huurdersorganisaties

Elkien heeft tijdens het fusieproces duidelijk aangegeven

Gemiddeld zesmaal per jaar overlegt Elkien met elk van de

bestaande overeenkomsten uit te zullen voeren. Graag

twee huurdersorganisaties over het algemene beleid.

spreken wij hier onze waardering uit voor het in Elkien

De huurdersorganisaties zijn:

gestelde vertrouwen.

• Platform Huurders Welkom: dit bestaat uit huurders
verenigingen De Bewonersraad Friesland en Samen Sterker.
• Huurdersplatform Nieuw Elan: het overkoepelend orgaan

Advies en instemming
Tijdens het bestuurlijk overleg kwam in 2009 niet alleen de

van de huurders van Elkien Leeuwarden en Palet. Bij het

fusie aan de orde, maar ook spraken we over bedrijfsplan, de

Huurdersplatform zijn alle huurderswerkgroepen en

begroting, het activiteitenplan, het huurbeleid en de jaarlijkse

bewonerscommissies van Elkien Leeuwarden en Palet

huurverhoging. De organisaties hebben hierover positief

aangesloten. Zij overleggen rechtstreeks met Elkien over

geadviseerd. Nieuw Elan heeft eveneens positief geadviseerd

complex- of wijkgebonden onderwerpen.

over de sociale pakketten bij niveauverbetering, renovatie en

Elkien heeft samenwerkingsovereenkomsten met beide

sloop. Met het andere huurdersplatform waren daar al

platformen. Daarin staan onder meer de onderwerpen van

afspraken over gemaakt. In het ZAV-beleid (dat vooralsnog

advies en instemming. Ook zijn er overeenkomsten op het

alleen met Nieuw Elan is afgesproken) zijn het afgelopen jaar

gebied van het verbeteren en slopen van woningen. Hiervoor

de afspraken over schotels, schuttingen en schuurtjes

zijn protocollen en de rechten en plichten van bewoners en

geïntegreerd. Over het voorgenomen verkoopbeleid heeft

corporaties vastgelegd. Onder andere zijn hierin ook de

Nieuw Elan negatief geadviseerd. Ten behoeve van de nieuwe

vergoedingen bij sloop en woningverbeteringen neergelegd.

klachtencommissie van Elkien (zie verderop in dit hoofdstuk)

De overeenkomsten zijn in 2009 getoetst aan de nieuwe Wet

hebben de huurdersorganisaties ingestemd met het

op het overleg huurders verhuurders (Overlegwet) en vallen

reglement. De personele bezetting staat op de agenda voor

ruimschoots binnen deze wet.

2010. Op dit moment zijn nieuwe algemene voorwaarden en
de standaard huurovereenkomst in ontwikkeling. Met Nieuw

Zienswijze fusie
Beide organisaties hebben wij de zienswijze over de
voorgenomen fusie gevraagd. Nieuw Elan adviseerde op de
meeste punten positief. De stichting stelde zich betrokken te
voelen bij de voorgenomen fusie en zich bewust te zijn van
haar verantwoordelijkheid. Nieuw Elan mist nog het

Elan overleggen we over de jongerenhuisvesting.
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Budget

Zorgpunt bij de gemeenten was echter dat de nieuwe

Dorpen

Alle huurdersorganisaties krijgen een financiële bijdrage van

corporatie zich niet zou (kunnen) houden aan de geldende

De veranderingen in de dorpen vereisen samenwerking met

de vergoeding van schade aan laminaat door onderhoud

Elkien. De bijdrage die de huurders maandelijks betalen wordt

prestatieafspraken. Die zorg hebben we zoveel mogelijk

het gehele dorp. Niet alleen met onze huurders, maar

aan de vloer. In een zitting op 12 januari 2009 heeft de

door Elkien ten minste verdubbeld.

weggenomen en in dit verslag bevestigen we dat Elkien zich

bijvoorbeeld ook met de eigenaren van woningen. We praten

commissie de klacht op formele gronden niet ontvankelijk

• De eerste zaak dateerde uit 2008 en betrof een klacht over

volledig zal houden aan de geldende afspraken. Deze zijn voor

met de verenigingen van Dorpsbelangen en met organisaties

verklaard. Desalniettemin heeft de commissie geadviseerd in

Klantenpanels

de fusie allemaal doorgerekend en haalbaar.

zoals Doarpswurk, Timpaan en Partoer. Zij adviseren en wij

goed overleg en in alle redelijkheid de kwestie proberen op

Wij horen graag uit de praktijk hoe onze klanten tegen ons

De gemeenten spraken zich bij hun zienswijze op de fusie

ondersteunen projecten waarvan wij de spin-off goed in de

te lossen na constatering van eventuele gebreken aan de

aankijken, wat we kunnen verbeteren of waar we eens aan

vrijwel allemaal uit over de zeer goede en door hen zeer

dorpen kunnen gebruiken. Want daarmee krijgen we een

vloer. En bij gebreken de kostenregeling volgens het Sociaal

zouden moeten denken. Daarom had Welkom samen met

gewaardeerde samenwerking. Dat lezen wij natuurlijk graag.

breed draagvlak en werken we samen aan goed wonen in

Pakket toe te passen. Het Bestuur heeft dit advies

Huurdersvereniging De Bewonersraad Friesland al enige jaren

Ook van onze kant waarderen wij de constructieve,

Fryslân.

een klantenpanel met huurders uit het werkgebied van

professionele opstelling van de gemeenten.

Welkom. In april en oktober 2009 kwam dit klantenpanel

overgenomen.
• De tweede zaak betrof klachten over de claim van schade bij

Collega-corporaties, makelaars en anderen…

en de duur van niveauverbetering aan de woning. In een

bijeen.

Rol

Met collega-corporaties, makelaars en Stadsherstel

zitting op 21 december 2009 heeft de commissie op formele

In april was het thema ‘De seniorenwoning’. Centraal stonden

Gemeenten leveren belangrijke input voor ons (strategisch)

Leeuwarden heeft Elkien in het verleden ook al afspraken in

gronden de klacht niet ontvankelijk verklaard. Hoewel de

het aanbod aan seniorenwoningen en woningaanpassingen,

vastgoedbeleid en in leefbaarheid. Andersom zijn wij door

overeenkomsten vastgelegd (net als in het PAWL in 2009).

commissie vond dat Nieuw Wonen Friesland niet

maar ook vragen als ‘Wat is een senior?’, ‘Welke type woning

onze deskundigheid in wonen, vastgoed en leefbaarheid een

Over verkoop en beheer van woningen of bijvoorbeeld over

onbehoorlijk heeft gehandeld, is toch in overweging

is behoefte aan?’ en ‘Welke zorg kunt u toepassen in uw eigen

belangrijke gesprekspartner voor gemeenten en andere

het herontwikkelen van gebouwen in de binnenstad van

gegeven een financieel gebaar van 0250 naar de huurder te

woning?’ kwamen aan bod.

partijen. Om één voorbeeld te noemen: het woonplan

Leeuwarden. Met aannemers en andere leveranciers sluiten we

In oktober ging het over de communicatiemiddelen.

2008-2013 ‘Eltsenien syn hûs’ van de gemeente Leeuwarden is

uiteraard overeenkomsten per project.

De panelleden kregen de nieuwe naam en huisstijl te zien.

mede dankzij de inspanningen van Elkien tot stand gekomen.

Vervolgens spraken we over de ontwikkeling van de concrete

De intensiteit van deze relatie is derhalve hoog.

communicatiemiddelen. Bijvoorbeeld over het drukwerk, de

maken. Het Bestuur heeft het advies overgenomen.
Daarnaast is er één klacht niet behandeld, maar doorverwezen
naar de organisatie, omdat deze niet (voldoende) in de

Investor relations

gelegenheid was gesteld om de problematiek met de huurder

Belangrijke stakeholders vanuit treasury-oogpunt zijn de

op te lossen.

website en de bereikbaarheid.

Platform Aanpak Woningmarkt Leeuwarden

sector- en commerciële banken, het Waarborgfonds Sociale

De mening van het klantenpanel nemen we waar mogelijk mee

In Leeuwarden werken we in het Platform Aanpak

Woningbouw (WSW), het Centraal Fonds Volkshuisvesting

Klachtencommissie Welkom

in beleid of uitvoering.

Woningmarkt Leeuwarden (PAWL) samen met de gemeente

(CFV), de gemeenten in het werkgebied, treasury-

Zitting in de commissie hadden de heer P. Kuiken (voorzitter),

Leeuwarden, makelaars, ontwikkelaars/bouwers, onze

adviesbedrijven en bemiddelaars. Daarnaast is er toenemende

de heer H. v.d. Berg, de heer P. v.d. Werf. In 2009 heeft de

Elkien heeft in 2009 in het werkgebied van Nieuw Wonen

collega-corporatie, banken en grondeigenaren om de

aandacht voor het onderhouden van contacten met collega-

commissie één klacht in behandeling genomen. Dit betrof een

Friesland geen klantenpanels gehouden.

Leeuwarder woningmarkt vlot te trekken. Inmiddels zijn tal van

corporaties.

klacht van een voormalig huurder over de verkoopprijs van de

maatregelen genomen.
Dorpsenquêtes

door hem destijds gehuurde woning. De huurder is door de
Vakbonden

klachtencommissie in het ongelijk gesteld. Daarnaast zijn vijf

In Littenseradiel, Nij Beets en in Oppenhuizen/Uitwellingerga

Zorg en welzijn

De vakbonden hadden een belangrijke stem in de totstand

klachten niet ontvankelijk verklaard, omdat deze klachten

zijn verschillende dorpsenquêtes gehouden. Naar de

De intensieve samenwerking met onze partners in zorg en

koming van het Sociaal Plan.

formeel niet bekend waren bij Welkom, Welkom niet

leefbaarheid voor 65+’ers, de woningbehoefte en naar de

welzijn is essentieel voor onze bewoners. Zij kunnen langer in

wensen voor de toekomstige woonvisie. Elkien werkt mee aan

hun eigen woning blijven of (onder begeleiding) zelfstandig

Klachtencommissies

huurder op te lossen of na overeenstemming de klacht werd

deze enquêtes.

wonen. De organisaties zijn voor Elkien van grote waarde in

In 2009 waren er nog twee onafhankelijke klachtencommissies:

ingetrokken.

het bereiken van onze maatschappelijke doelstelling.

een voor Nieuw Wonen Friesland-huurders en een voor

Aan de slag met andere belanghouders

Met verschillende organisaties hebben we overeenkomsten

Welkom-huurders. In het verslagjaar is ook het reglement van

Elkien werkt samen met tal van belanghouders. De rol van

afgesloten met afspraken over onder meer buurtbemiddeling,

één nieuwe Elkien-klachtencommissie tot stand gekomen.

de belanghouders verschilt van situatie tot situatie.

innovatie en taakstellingen bij urgentie.

De samenstelling van de nieuwe commissie staat op de

voldoende in gelegenheid was gesteld om de klacht met de

agenda van 2010.
Gemeenten

Rol

De gemeenten in ons werkgebied zijn zeer belangrijke

De relatie met de instellingen in bijvoorbeeld Heechterp-

Klachtencommissie Nieuw Wonen Friesland

samenwerkingspartners. Met de meeste hebben we

Schieringen en Boarnsterhim (Mienskipssoarch) zijn structureel.

Zitting in de commissie hadden: de heer H.D.S.S. Roescher

prestatiecontracten afgesloten.

De realisatie van de opvang voor dak- en thuislozen aan de

(voorzitter), de heer N. Pieterse en de heer P. Germeraad.

Nieuweweg in Leeuwarden zou niet zonder de expert op dit

In 2009 zijn twee zaken bij de commissie in behandeling

Zienswijze

gebied, Zienn, tot stand zijn gekomen. Deze relatie is er veel

geweest.

De gemeenten hebben - net als de huurdersorganisaties -

meer een van coproducent op projectbasis.

voorafgaand aan de fusie hun zienswijze gegeven. In het
algemeen staan zij positief achter de fusie en scharen zij zich
achter de strategische argumenten.
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Eén klachtencommissie voor Elkien

aangegeven niet meer beschikbaar te zijn. Ultimo 2009 was er

In de klachtenreglementen van NWF en Welkom zaten enige

nog geen nieuwe commissie ingesteld.

verschillen. In november en december 2009 is gewerkt aan een
nieuw klachtenreglement voor Elkien. Na gevraagd en

De leden van de klachtencommissies hebben in 2009 totaal

ontvangen advies van de huurdersorganisaties is het reglement

0450 aan vergoeding ontvangen.

tot stand gekomen. De klachtencommissie zal weer bestaan uit
drie leden. De zittende leden in beide commissies zijn

Verbindingen

gevraagd of ze ook voor de nieuwe commissie beschikbaar

Elkien heeft de volgende verbindingen in het kader van artikel

zijn. De heer Kuiken en de heer Van der Berg hebben

2a Besluit Beheer Sociale Huursector.

Wat

Wie

Sinds

Financiën

Opmerkingen

Herstructurering

Gemeente

2005

Kapitaaldeelname 09.000.

Doel: betere aansturing van de wijk-

Boarnsterhim B.V.

Boarnsterhim en Elkien

Voorschot 0100.000.

vernieuwing. Voorschot komt retour

Resultaat 2009: nihil.

als wijkvernieuwing gereed is.
Gezien geringe belang geen consolidatie met deelnemingen.

DFG Holding B.V.

Elkien

2006

Kapitaaldeelname

Vanwege de integrale belasting-

025.000.

plicht heeft deze holding geen

Resultaat 2009: nihil.

toegevoegde waarde meer. Slechts
administratieve afhandeling. Voornemen is deze op te heffen.

Stichting Beheer

Elkien

1994

Geen bezittingen

De Friese Greiden

Doel destijds: beheer en exploiteren
van goederen. Voornemen is deze
op te heffen.

Huistest B.V.

Stichting Wonen

2008

Kapitaaldeelname: 33,3%

Zie ook het hoofdstuk Wonen, zorg

Zuidwest Friesland

van het aandelenkapitaal

en meer.

Koot Seniorenprojecten

van 018.000, dus 06.000.

en Elkien

Resultaat 2009:
043.812.

Stichting GEEF

Kwadrantgroep en

2007

Geen bezittingen

Elkien
Nieuw Wonen

Elkien

Zie ook het hoofdstuk Wonen, zorg
en meer.

2008

Vastgoed B.V.

Kapitaaldeelname:

Doel: formele vereiste vanuit VSO 1

018.000.
Resultaat 2009: nihil.

Stichting PAVO

Elkien en

1995

WoonFriesland

Verstrekte lening door

Beheer en exploitatie van een com-

Elkien: 0580.000

plex woningen samen met Woon

Resultaat 2009:

Friesland

015.000
Stichting van Federatie

Elkien en

van Leeuwarder

WoonFriesland

1994

Woningcorporaties

Geen bezittingen

Doel destijds: afspraken tussen de
corporaties maken. Niet meer actief.
Voornemen is deze op te heffen.

Lidmaatschappen
Elkien is lid van Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

Hiernaast participeert Elkien in:

In dit kader nemen wij deel aan de aeDex/IPD Corporatie

• de Regieraad Bouw van Bouwend Nederland.

Vastgoedindex. Hiernaast is Elkien lid van de Vereniging van

• Fundeon, voor stage en ontwikkelen van bouwtalent.

Friese Woningcorporaties, de Vereniging van Toezichthouders

• Roeg en Roem, een noordelijk kennisplatform voor

in Woningcorporaties en VNO-NCW.

dorps- en wijkvernieuwing.
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9. Organisatie
2009 was een spannend jaar voor de medewerkers van Nieuw Wonen Friesland en Welkom. Want wat
gebeurt er met mij en mijn functie ná de fusie? Gelukkig hebben we in goede harmonie een nieuwe
organisatie neergezet, waarin een ieder opnieuw kan groeien.

Nieuwe organisatie
In 2008 zijn de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe

Ook van Vastgoed (Projectontwikkeling en Projectrealisatie)

organisatie die in 2009 operationeel moest worden. Welkom

werken vaste mensen in elk rayon. Nieuw is de afdeling

en Nieuw Wonen Friesland werkten beiden met succes met

Waardesturing & Control. De afdeling is een spin in het web

rayon- cq. regioteams. De teams zijn verantwoordelijk voor de

om het totale bedrijfsproces integraal voorraadbeleid aan te

verhuur, wonen en zorg en de leefbaarheid in een bepaald

sturen en te beheersen. Zo wordt onder meer het nieuwe

gebied. De medewerkers kennen de huurders en hopelijk is

strategische voorraadbeleid in deze afdeling gecoördineerd.

dat ook andersom het geval. Dit principe hebben wij

Input daarvoor komt zowel uit de gehele organisatie als uit de

gehandhaafd. Er zijn nu twee rayons Leeuwarden (Noordwest

markt. De output is op zijn beurt basis voor het werk van de

en Zuidoost) en twee rayons Fryslân (Oost en West). Met

andere afdelingen.

vrijwel dezelfde medewerkers voor en na de fusie in de
verschillende rayons konden lopende projecten gemakkelijk
worden voortgezet.

Bestuur

Bestuursondersteuning

Waardesturing & Control

Bedrijfsdiensten

Directeur Waardesturing & Control

Assetmanagement
& Treasury

Compliance &
Control

Directeur Bedrijfsdiensten

Facilitaire diensten
& Informatisering

Wonen

Rayon
Leeuwarden
Noordwest

Financiën

Vastgoed

Directeur Wonen

Woonbeleid

Personeel &
Organisatie

Directeur Vastgoed

Communicatie
& Marketing

Rayon
Leeuwarden
Zuidoost

9.1 Organogram Elkien 2009

Rayon
Friesland
Oost

Rayon
Friesland
West

Servicebedrijf

Projectrealisatie

Bedrijfsbureau

Projectontwikkeling
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Sociaal Plan
Samen met de vakbonden FNV en CNV is begin 2009 het
Sociaal Plan tot stand gekomen. Doel hiervan was en is de

Ontwikkeling salariskosten

2009

2008

Bedragen x 01.000

Arbeidsomstandigheden

Kernwaardenproject

Elkien heeft na een zorgvuldig selectietraject voor Arbo Unie

Vanuit human resources oogpunt vinden we het belangrijk

gekozen als partner in het arbobeleid. Kerntaken zijn:

een gemeenschappelijke Elkien-cultuur te creëren.

ziekteverzuimbeheersing, werkplekonderzoek, voorlichting,

Het kernwaardenproject helpt daarbij. Daarin formuleerden

Salarissen

9.299

8.744

procedure bij de overgang van de oude organisaties naar de

Hulpkrachten van derden

1.700

1.470

arbeidsomstandighedenspreekuur en risicoinventarisatie en

de medewerkers en management in 2009 de vier nieuwe

nieuwe (gefuseerde) organisatie. Het plan bevat afspraken die

Sociale lasten

967

979

-evaluatie. In 2009 was er in het werkoverleg voorlichting over

kernwaarden:

voor alle werknemers gelijkwaardige garanties bieden voor de

Pensioenpremie

1.909

1.780

het agressieprotocol. Ook extern hebben medewerkers hierin

• Hart voor mensen: we hebben passie voor wat we doen; we

materiële en immateriële gevolgen van de fusie, zoals over de

Totaal

13.875

12.171

een opleiding gevolgd.

vergoeding van meerkilometers, compensatie van meertijd en

Aantal fte’s

201,66

187,12

werknemers waarborgen te geven voor een zorgvuldige

toegevoegde waarde; we inspireren, ook buiten Elkien.
Functioneren in de nieuwe organisatie

de plaatsingsprocedures.

vinden zingeving belangrijk, we zijn ons bewust van onze
• Verbindend: we doen het samen in het bedrijf en met onze

Gezondheidsmanagement

Hoe doen de medewerkers het tijdens en na de fusie? Leert

Iedereen een nieuwe functie

Met 5,42% lag het ziekteverzuim in 2009 hoger dan het

iedereen elkaar snel kennen? Weet iedereen de weg? We

Voor alle functies in de nieuwe organisatie zijn nieuwe

voorafgaande jaar en ook hoger dan het beoogde percentage

hebben individuele voortgangsgesprekken gevoerd waarbij

functieomschrijvingen gemaakt. Ook zijn zij opnieuw

van 4%. Deze stijging is echter voor het grootste deel te

vooral is stilgestaan bij de wijze van samenwerking, het

gewaardeerd. Alle medewerkers konden in het ‘functieboek’

verklaren aan de hand van enkele langdurige ziekmeldingen.

functioneren, de werksfeer en de effecten van de fusie.

aangeven welke functie zij in de nieuwe organisatie

Er is Elkien alles aan gelegen het percentage naar beneden bij

Hiernaast zijn er per afdeling teamuitjes en themadagen

In 2010 willen we deze kernwaarden in gedrag vertalen.

ambieerden. Hierover kon een ieder een gesprek voeren met

te stellen. Daarom is er veel aandacht voorgezondheids-

georganiseerd.

Binnen het werkoverleg voeren we dialogen, we werken aan

de toekomstig leidinggevende. Circa 80% van de

management. Vanaf 2009 doen 27 medewerkers mee aan

medewerkers wilde eigenlijk hetzelfde doen als voorheen.

bedrijfsfitness. Daarnaast bieden wij stoelmassages aan.

partners, we delen verantwoordelijkheid.
• Daadkrachtig: we zijn ondernemend en nemen onze
verantwoordelijkheid, we tonen initiatief, we zijn creatief
• Helder: we zijn transparant in doen en laten; we stellen
duidelijke kaders en prioriteiten.

leiderschapsontwikkeling en richten ons HRM-beleid erop in.
Vakbonden en werkgever bieden gezamenlijk elke mede

De wensen van degenen die een andere functie wilden,

werker in 2010 een workshop ‘Plezier in je werk’ aan. Hij gaat

Ondernemingsraad

konden vaak gehonoreerd worden. Slechts in enkele gevallen

hierin zelf na of hij na de fusie nog steeds goed functioneert.

Het jaar 2009 stond voor de ondernemingsraden van Welkom

was dat niet het geval. In april 2009 heeft iedereen een nieuw

Welke veranderingen kosten mij moeite, hoe kan ik dit

en Nieuw Wonen Friesland in het teken van de fusie en de

veranderen? Wat zijn mijn drijfveren en motivatie? Vind ik die

verkiezingen voor een nieuwe ondernemingsraad van Elkien.

functieaanbod gekregen.

4%

8%

terug in mijn huidige baan? Ook maakt hij zo nodig een
Vertrek en komst

actieplan. De uitslag is vertrouwelijk en gaat uitsluitend naar

Van januari tot april 2009 hebben beide raden afzonderlijk van

Elkien sloot het jaar 2009 met 214 medewerkers (2008:

de medewerker.

elkaar gefunctioneerd: zij voerden overleg met de eigen

195 medewerkers). In totaal besloeg dat aantal medewerkers

directie. Onderling hadden beide raden in deze periode

201,66 fte’s (2008: 187,12 fte’s). Dit is conform het beleidsdoel

Opleidingen

regelmatig overleg om de samenwerking en de te volgen

van 212 fte’s.

De kwaliteit van de medewerkers bepaalt de kwaliteit van

koers zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld

In 2009 traden 19 nieuwe medewerkers in dienst, werden

Elkien en daarmee het onderscheidend vermogen van de

op het gebied van:

corporatie. Daarom investeert Elkien (en voorheen de

• De bedrijfseigen regeling voor de nieuwe organisatie.

fusiepartners) veel in opleiding en training. Voor 2009 was een

• De afstemming voor het overleg met de achterban over

0%

8 tijdelijke dienstverbanden omgezet in vaste dienstverbanden

12%

5,42%

en vertrokken 14 medewerkers. Omdat Elkien graag meewerkt
aan de toekomst van potentiële werknemers, vonden
8 stagiaires een plek bij ons. Voor mensen die re-integreren

bedrag begroot van 0597.000. Hiervan is 0529.000
9.2 Verzuimpercentage o.b.v. arbeid

heeft Elkien 1 werkervaringsplaats.

de bedrijfseigen regeling.

daadwerkelijk uitgegeven aan de volgende opleidingen:

• Het informeren van de achterban over de fusie.

• Automatisering, met name SG|tobias-opleidingen (het

• Advisering naar de directie.

In 2009 zijn 12 vacatures vervuld. Sommige waren in

Bovendien doet Elkien veel aan individuele coaching. Op die

afwachting van de fusie niet ingevuld.

manier ontstaat een beter beeld van persoonlijke, sterke en

• Persoonlijke effectiviteit.

eventuele verbeterpunten. De coaching is gericht op wat de

• Klantgerichtheid.

Qua leeftijdsopbouw ligt het zwaartepunt in de organisatie

medewerkers zelf willen en helpt ze de goede keuzes te

• Omgaan met agressie.

Vanaf april 2009 zijn de ondernemingsraden samengegaan in

tussen de 45 en 54 jaar (79 van de 214 medewerkers, van wie

maken.

• Praktisch communiceren.

één ondernemingsraad van dertien personen. Het OR-

56 mannen en 23 vrouwen). Maar we trekken ook talentvolle

nieuwe administratiesysteem van het primaire proces).

• Het samenstellen van een ‘OR-platform’ voor overleg met
de verantwoordelijke leiding van de fusie.

• Leidinggeven.

platform, een afvaardiging van beide ondernemingsraden van

jonge medewerkers aan: 38 zijn tussen de 25 en 34 jaar

Bedrijfsmaatschappelijk werk is beschikbaar om uitval of ziekte

De implementatie van de fusie naast het gewone werk vergde

zes personen, ging vanaf dat moment in overleg met de

(21 mannen en 17 vrouwen). Dat past bij onze ambitie.

te voorkomen dan wel re-integratie soepel te laten verlopen.

veel tijd en energie. Daarom is niet het gehele opleidings

bestuurders en de Raad van Commissarissen.

Vanzelfsprekend voldoet Elkien aan de Wet verbetering

budget besteed. In 2010 focussen we op leiderschaps

poortwachter.

ontwikkeling, vaardigheidstrainingen, communicatie en

De implementatie van het nieuwe personeelsinformatie
systeem liep in 2009 helaas niet op rolletjes. Uiteindelijk
hebben we dit wel goed op de rit gekregen.

persoonlijke effectiviteit.
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De ondernemingsraad is in deze periode acht keer bijeen

Elkien

gekomen om het wel en wee van de organisatie en het

De nieuwe naam voor de fusieorganisatie heeft belangrijke

personeel te bespreken en de punten te bepalen die het

voordelen: we kunnen bouwen aan een nieuw sterk merk, we

OR-platform zou meenemen in het overleg met de

hebben geen associaties met de oude merken en we kunnen

bestuurders.

medewerkers binden aan een nieuwe organisatie.
In 2009 is de nieuwe naam bedacht, met ingang van 1 januari

Tussen het OR-platform en de bestuurders zijn voornamelijk

2010 wordt hij officieel gevoerd (in dit verslag gebruiken we

fusiegerelateerde onderwerpen aan de orde geweest.

overal de nieuwe naam). ‘Elkien’ is een niet bestaand woord,

Denk aan:

maar heeft een verbinding met de Friese woorden ‘elk ien’.

• Het definitief vorm geven aan de bedrijfseigen regeling.

Die betekenen: ieder één. Dat is precies de essentie waar we

• De cultuur van de nieuwe organisatie.

voor willen staan: met elkaar voor iedereen.

• De evaluatie van de werkprocessen.
• Het automatiseringstraject (SG|tobias en SG|treasury).

Positionering

• Het personeelsbeleid.

Op basis van de nieuwe koers en strategie van de organisatie

• De verkiezingen voor de nieuwe ondernemingsraad.

(zie ook het hoofdstuk 1. Algemene ontwikkelingen) hebben
we de positionering van Elkien bepaald. We willen een

Door de fusie moest er een nieuwe ondernemingsraad van

corporatie zijn met een hart, mensen voor stenen laten gaan

negen leden komen. De verkiezingscommissie heeft in eerste

en mogelijkheden creëren voor klanten waarmee zij zichzelf

instantie een nieuw concept OR-reglement samengesteld en

verder kunnen ontwikkelen. De positionering is vertaald naar

dit voorgelegd aan de ondernemingsraad en belang

een visuele identiteit.

hebbenden. De opkomst bij de verkiezingen was 64,5%. De
nieuwe ondernemingsraad is per 1 januari 2010 in functie.

Huisstijl
De nieuwe huisstijl is onderscheidend waarbij vooral het

Vertrouwenspersonen

gebruik van iconen opvalt. Deze iconen laten zien dat we méér

In 2009 hadden we nog vier vertrouwenspersonen. Deze

doen dan alleen wonen. Wonen is ook leven en dat wordt

hebben geen kwesties behandeld.

getoond door het kopje koffie, de auto, het bed en het hart.
De nieuwe huisstijl heeft inmiddels vorm gekregen in tal van

Communicatie

communicatiemiddelen: op de gevels en in de vestigingen, in

Kritische succesfactor in elke fusie is communicatie. Zo ook bij

de advertenties, de nieuwe website, op de auto’s en ga zo

Elkien. Het gehele communicatiespectrum trok het afgelopen

maar door.

jaar voorbij. Interne communicatie was essentieel bij het
neerzetten van de organisatie. Extern wilden we onze
doelgroepen en belanghouders nadrukkelijk betrokken
houden bij de fusie.
Kennismaking
Begin 2009, voorafgaand aan de verhuizing naar Heerenveen,
was er een kennismakingsprogramma voor alle medewerkers.
Onderdelen waren onder meer rondritten door elkaars
werkgebied, afdelingsbezoeken en gezamenlijke bijeen
komsten. Hierdoor verliepen de verhuizing en de nieuwe
samenwerking zowel inhoudelijk als sociaal soepel.
Op de hoogte
Alle belanghouders zijn regelmatig bijgepraat over de fusie.
Intern werd dit onder andere verzorgd door een twee
wekelijkse nieuwsbrief. De fusie werd op 4 juni 2009 officieel
beklonken. Medewerkers van Nieuw Wonen Friesland en
Welkom hebben dit gezamenlijk gevierd.
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10. Financiën
Elkien wil een organisatie zijn die staat, met een gezonde financiële huishouding. Dat is een van onze
strategische doelstellingen. Want alleen dan kunnen wij onze stakeholders op korte en lange termijn
voldoende bedienen.

Visie op financiën
Elkien is een woningcorporatie en daarmee ook in financiële

Genoemde rapportages zijn in 2010 niet zonder slag of stoot

zin een heel bijzonder bedrijf. Geld is geen doel op zich, maar

tot stand gekomen. Het samenvoegen van administratieve

ook niet slechts een randvoorwaarde.

vastleggingen en prospectieve informatie vraagt om
voldoende aandacht. Cijfers zijn een weergave van beleid dat

De wereld waarin wij werken verandert snel, de verwachtingen

op basis van een gezamenlijke visie tot stand komt. Hiernaast

zijn hoog, de activiteiten van Elkien bevinden zich op vele

moet de administratie op dezelfde manier worden

fronten, de economische situatie raakt ook Elkien in alle

georganiseerd.

hevigheid en risico’s zijn alom aanwezig.
Voor het aanleveren van cijfers aan dPi hebben we daarom
Dit vraagt om bewust kiezen, in scenario’s denken, monitoren,

uitstel moeten aanvragen, maar uiteindelijk een goed resultaat

evalueren en (bij)sturen. Het financieel beleid van Elkien neemt

kunnen neerleggen. Ook de jaarrekening heeft om meer

een nadrukkelijke plaats in bij te maken keuzes op ieder niveau

inspanning gevraagd dan we gewend zijn. Inmiddels zijn de

van de bedrijfsvoering. Wij streven hiermee naar een optimale

administratieve vastleggingen goed op orde om de

inzet van onze middelen ten behoeve van actief

kwartaalrapportage gedurende 2010 adequaat te kunnen

maatschappelijk ondernemerschap in ons werkgebied.

leveren.

Financieel beleid kenmerkt zich noodzakelijkerwijs door het
begrip ‘sturen’. Daarmede is financieel beleid voor Elkien geen

Van fusie naar financiële sturing

randvoorwaarde, maar één van de speerpunten.

Welkom en Nieuw Wonen Friesland delen voor en na de fusie
een gezamenlijke visie op financieel beleid. In 2009 speelden

2009: het fusiejaar

bij het naast elkaar leggen van financieel beleid nog
accentverschillen een rol. In 2010 volgt daadwerkelijke
integratie. Belangrijk speerpunt in dit integratieproces is het

Aanzienlijke inspanning rondom rapportages

bedrijfsbrede besef dat de peilers voor financiële

Een fusie gaat gepaard met integreren op alle niveaus van visie

verantwoording en sturing liggen besloten in de functies en

en strategie naar toekomstprognoses en administratieve

processen van de organisatie. Cijfers zijn een weerslag van de

vastleggingen.

activiteiten en besluitvorming van de corporatie.

Juist deze laatste twee categorieën zijn voor stakeholders van
belang. Enerzijds legt de corporatie verantwoording af over
het verleden in de vorm van het jaarverslag en rapportage aan
CorpoData 3 in de vorm van de ‘dVi’ (verantwoordings
informatie). Anderzijds is toekomstgerichte informatie relevant
die CorpoData opvraagt in de vorm van de ‘dPi’ (prospectieve
informatie). Op basis hiervan wordt de financieringsruimte
vastgesteld.

3

Het samenwerkingsverband dat de corporatiegegevens voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), het ministerie van VROM
(WWI) en het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) gezamenlijk opvraagt.
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Treasury

Heerenveen zijn de condities aangepast en hebben we

Op de balans van Elkien is de leningenportefeuille dominant

wijzigingen aangebracht in het liquiditeitenbeheer.

aanwezig. Uit de winst- en verliesrekening blijkt dat de factor

• De verkoop van bestaande en nieuwbouwwoningen was het

Kasstroomontwikkeling

maatschappelijke functie hebben in de onderhanden werk
portefeuille waarvoor commerciële financiering aangetrokken

Kasstroombeheer

dient te worden.

‘rente’ een belangrijke stempel drukt op het jaarresultaat.

afgelopen jaar moeilijker door de kredietcrisis, de discussie

De jaarlijkse kasstroom (inkomend en uitgaand) bedraagt bij

De treasuryfunctie is dus van essentieel belang. Reden om

over de hypotheekrenteaftrek en de verslechterde economie

Elkien circa 400 miljoen euro. De operationele kasstromen van

Financieringsruimte

deze bij de fusie van Nieuw Wonen Friesland en Welkom

met minder zekerheid in baan en inkomen. Hiernaast daalde

Elkien zijn ruim voldoende om aan de genormeerde aflossing

Het door het WSW afgegeven faciliteringsvolume over de

verder te professionaliseren.

in 2009 de waarde van het vastgoed, ook in ons werkgebied

van 2% van de schuld te kunnen voldoen.

periode 2009 t/m 2011 bedraagt 0223 miljoen. In 2009 is voor

(gemiddeld met circa 5%). Al deze effecten drukten de
Bij de fusie is een treasurer aangesteld, die tot taak heeft

verkoopopbrengsten.

054 miljoen aan leningen opgenomen, zodat het resterende
Ten aanzien van het kasstroombeheer zijn drie kengetallen

faciliteringsvolume 0169 miljoen bedraagt.

essentieel: de interest coverage ratio, de loan to value en de

Dit is - bij ongewijzigd overheidsbeleid - voldoende om ons

investerings-financieringsratio.

investeringsprogramma over 2010 en 2011 te financieren.

de woningcorporaties gedragen moeten worden. Dit zal een

Interest coverage ratio

De komende twee jaar verwachten wij voor 0130 miljoen een

impact hebben op de financiële positie en maakt wijzigingen

De interest coverage ratio (rentedekking) bedroeg over 2009

beroep te moeten doen op de kapitaalmarkt. Hiervan heeft

• Een betere grip krijgen op de kasstromen.

in de financiële sturing noodzakelijk. Evenzeer geldt dit voor

1,39 en geeft aan in hoeverre Elkien in staat is uit de

ongeveer 22% betrekking op herfinanciering. Daarnaast is het

Daarnaast zijn er een nieuwe treasurycommissie en een

de nieuwe Europese regelgeving die voortvloeit uit de

operationele kasstroom de rentebestedingen te kunnen

renteherzieningsvolume voor de komende twee jaar

auditcommissie binnen de Raad van Commissarissen. Het

staatssteundiscussie.

voldoen. Het intern gestelde minimum is 1,35. Hoe hoger de

014 miljoen. Hiervan is reeds in 2010 voor 05,5 miljoen de

uitkomst, hoe beter. Elkien scoort hier net voldoende. Indien

rente gefixeerd tegen een tarief van 3,71% (9-jaars fixe).

corporate finance, rentemanagement en cash management op

• Fors oplopende begrotingstekorten en schulden van

een hoger niveau te brengen. Belangrijke aandachtsgebieden

nationale overheden. De voorgenomen miljarden

zijn:

bezuinigingen zullen naar verwachting voor een deel door

• Het formuleren van nieuw treasurybeleid.
• Genereren van stuur- en verantwoordingsinformatie.

treasurystatuut kadert alle treasury-activiteiten en is in 2009
vastgesteld en goedgekeurd.

De grafiek laat de ontwikkeling van de inflatie in de eurolanden

tevens rekening gehouden wordt met de aflossingscomponent

en van de rentetarieven voor en na de kredietcrisis zien.

(interest & debt coverage ratio) dan bedraagt de uitkomst

Economische en politieke ontwikkelingen

Er is duidelijk nog geen sprake van genormaliseerde

0,96. Hier geldt een interne norm van 1,00.

Nadat in 2008 mondiaal banken in moeilijkheden kwamen of

verhoudingen: normaliter bevindt de swaprente zich duidelijk

zelfs failliet gingen, breidde de financiële crisis zich in 2009 uit

boven de Nederlandse staatsrente. Elkien betaalt normaal

Loan to value

Elkien onderscheidt voor kasstromen de volgende risico’s:

tot een economische crisis. Dat heeft voor Elkien verschillende

gesproken een financieringstarief dat op swapniveau ligt.

De Loan to Value bedroeg ultimo 2009 42%, dat is de

1. Het verkoopprogramma wordt deels gerealiseerd, terwijl het

gevolgen:

Wel is sprake van een geleidelijke vermindering van de

leningportefeuille als percentage van de bedrijfswaarde van

investeringsprogramma geheel wordt gerealiseerd. Hierdoor

• Credit spreads op externe financiering zijn sinds de

liquiditeitsopslagen boven kort- en lang geld.

het bezit. De aanvaardbare norm is 75%; ¾ van de

loopt Elkien het risico dat meer geld moet worden

kredietcrisis flink gestegen. Reden voor Elkien om vooral

Hoewel niet in de grafiek getoond is ook de inflatie Nederland

toekomstige kasstromen is dan nodig om de huidige

leningen met een korte(re) looptijd aan te trekken. Dat

CPI gedaald (inflatie 2009: 1,2%). Door deze daling kan Elkien

leningportefeuille te kunnen aflossen. Hoe lager de uitkomst,

betekent dat we frequenter een beroep op de kapitaalmarkt

in 2010 slechts een beperkte huurverhoging doorvoeren.

hoe beter. Elkien scoort hier ruim voldoende.

hogere liquiditeits- en debiteurenopslagen voor debet

De financiële positie en het risicoprofiel van Elkien is ondanks

Investerings-financieringsratio

faciliteiten gaan hanteren. In overleg met de Rabobank

bovengenoemde ontwikkelingen op niveau gebleven.

De investerings-financieringsratio bedroeg over 2009 75% en

Kasstromen

zullen moeten doen. Daarnaast zijn de huisbanken veel

3m Eur

10 jr Fixe

4
3
2

achteraf (gedeeltelijk) niet als investering maar als kosten

gefinancierd. In principe geldt hoe lager de uitkomst, hoe

te moeten worden verantwoord. Het gevolg is een lagere

beter.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
2009 tot en met 2013 onveranderd kredietwaardig verklaard.

Om deze risico’s te minimaliseren zijn organisatorische

10 jr Swap

De operationele kasstromen zijn in omvang van dien aard dat

maatregelen genomen. Om te kijken of deze maatregelen

geen beperkingen zijn opgelegd ten aanzien van het

effectief zijn vindt periodiek evaluatie plaats.

0

Elkien heeft in 2009 geen leningen aangetrokken zonder
garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
jul’08

dec’08

jul’09

dec’09

feb’09

Hierbij heeft Elkien ook geen last gehad van financierings
rantsoenering. Elkien heeft geen huurwoningprojecten duurder

10.1 Indicatieve ontwikkeling inflatie en rentetarieven voor én na de kredietcrisis

onder druk zetten.

Zowel Nieuw Wonen Friesland als Welkom is over de periode

investeringsprogramma onverkort kan worden uitgevoerd.

-1

netto operationele kasstroom.
4. Overheidsmaatregelen die de operationele kasstroom

aangevraagde faciliteringsvolume. Dit houdt in dat het
1

aangetrokken dan verwacht.
3. Het activeerbare deel van het verbeterprogramma blijkt

2 jr Rollover opslag 3 m Eur

Inflatie HICP eurozone

dec’07

het verkoopprogramma geheel wordt gerealiseerd. Hier

geeft aan welk gedeelte van de investeringen extern is

10 jr NL Staat

5

jul’07

aangetrokken dan verwacht.
2. Het investeringsprogramma wordt deels gerealiseerd, terwijl
loopt Elkien het risico dat minder geld moet worden

6

%

Risicomanagement

dan 0240.000 per woning en/of projecten die geen
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Leningen

het treasurystatuut. Bovendien spreiden we de diverse

Sturing in lopende projecten

Compensatie onrendabele projecten

De belangrijkste risico’s in de leningportefeuille zijn het

portefeuilles. Daarnaast vinden wij van belang dat bij een CSA

Om sneller inzicht te hebben in het effect van na-investeringen

De compensatie voor de onrendabele projecten is nu nog

renterisico en het beschikbaarheidsrisico.

sprake is van wederzijdse verplichtingen.

op de bedrijfswaarde, de overwaarde (positief verschil tussen

beschikbaar uit de opgebouwde buffer. Voor nieuwe projecten

bedrijfswaarde en boekwaarde) en het resultaat hebben we

moet de compensatie wél worden gerealiseerd. Gelukkig is dit

De berekende renterisico’s op basis van de WSW-methodiek

Het risico dat Elkien geen derivaten met de gewenste

voor alle voor 2010 geplande projecten een nieuw beslissings

niet acuut noodzakelijk waardoor wij niet een nog groter deel

en de bedrijfseconomisch bepaalde renterisico’s noodzaken

modaliteiten kan verkrijgen, noemen we het beschikbaarheids

model ontwikkeld. Uitgangspunt waren de bestaande SVB’s.

van ons bezit hoeven te verkopen.

niet tot urgente treasury-activiteiten. Het verschil tussen beide

risico. Elkien vangt dit op door uitbreiding van de bankenkring

Doelstelling was de projecten zo verder te ontwikkelen dat er

benaderingen is dat de WSW methodiek gebaseerd is op

en het overeenkomen van limieten.

geen negatief effect op de overwaarde zou ontstaan. Zo nodig

Gerealiseerd rendement

moest hierbij de ingreep in het vastgoed worden aangepast of

Onderstaande tabel geeft het rendement van de fusiepartners

moesten woningen worden verkocht.

weer ten opzichte van vergelijkbare corporaties (de aeDex/IPD

renterisico’s voortvloeiende uit de leningportefeuille, terwijl de
bedrijfseconomische methodiek uitgaat van de renterisico’s als

Beleggingen

gevolg van een verwachte financieringsbehoefte. Hierbij wordt

Wij zien beperkt risico’s aan de beleggingsportefeuille, omdat

onderscheid gemaakt tussen zekere cash flows en cash flows

het hier niet gaat om een investering in risicodragende

Verkoop

2008, de benchmarkcijfers van 2009 worden na publicatie van

met een onzeker karakter. Voldaan wordt aan de intern

waarden. Het risico bestaat dat partijen niet aan hun

Uiteindelijk zijn alle projecten vanuit doorexploitatie gezien

dit verslag bekend gemaakt. De cijfers geven het startpunt van

gestelde normen: het relatieve renterisico in enige periode van

verplichtingen voldoen, het zgn. debiteurenrisico. Beheersing

onrendabel. De ingreep wordt niet terugverdiend door een

Elkien aan.

12 maanden mag op basis van beide hierboven genoemde

van dit risico vindt plaats door debiteurenmonitoring. Het

hogere huur, langere levensduur van de woning of

Het direct rendement is - kort gezegd - het rendement uit

methoden niet meer zijn dan 15% van het rentedragend

debiteurenrisico kwalificeren wij als laag.

vermindering van de kosten na de ingreep. Als de woning

netto huuropbrengsten. Het indirect rendement is de

gesloopt wordt aan het einde van de levensduur, is de

waardegroei gebaseerd op de Netto Open Marktwaarde (zie

contante waarde van inkomsten en uitgaven per saldo altijd

onder c: Vermogen op basis van marktwaarde van het bezit).

negatief. Om de portefeuille rendabel te houden, is verkoop

Het beleidseffect is het rendement dat Elkien bewust laat

altijd noodzakelijk. Economische en politieke ontwikkelingen

liggen ten gunste van de maatschappelijke keuzes.

vreemd vermogen.
Het beschikbaarheidsrisico is op de keper beschouwd een

Rendementsontwikkeling

liquiditeitsrisico: “Er is altijd een markt zolang maar sprake is
van de juiste prijs.” Dit kan betekenen dat Elkien voor andere

Elkien stuurt bewust op waarde en rendement van het

looptijden kiest of op zoek gaat naar alternatieven. Overigens

vastgoed. Zowel financieel als maatschappelijk. De aeDex/IPD

zal het aantal aanbieders beperkt blijven zolang kapitaal

Corporatie Vastgoedindex speelt hierin een steeds grotere rol

opgehaald wordt op de onderhandse kapitaalmarkt. Mondiale

in de besluitvorming.

aanbieders zijn minder geïnteresseerd in onderhands papier
van woningcorporaties en daar doet de AAA-rating van het

Rol van aeDex/IPD

WSW niets aan af.

De aeDex/IPD Corporatie Vastgoedindex laat - van object

Derivaten

Corporatie Vastgoedindex). De data zijn van 31 december

drukken de verkoopopbrengst echter aanzienlijk.

Rendement versus aeDex-benchmark Nederland
Ultimo jaar, in procenten
Totaal rendement

niveau (dat wil zeggen: groep gelijksoortige verhuureenheden)

Elkien

Nieuw Wonen Friesland

tot aan ondernemingsniveau - zien hoe Elkien waarde creëert

(2009)

(2008)

Elkien onderscheidt als belangrijkste risico’s bij de derivaten

en rendementen realiseert ten opzichte van de markt.

Fonds

het marktwaarderisico, het tegenpartijrisico en het beschik

Tot nu toe hebben wij aeDex gebruikt voor het ondernemings

Benchmark

baarheidsrisico.

niveau vergelijken van gerealiseerde waarden en rendementen.
In de toekomst gaan we met behulp van de index vooraf

Relatief

Als de rente daalt, dalen de derivaten in waarde. Dat is het

bepalen wat de te behalen waarden en rendementen zijn.

Direct rendement

marktwaarderisico dat Elkien loopt. Aan het eind van de

Deze gaan onderdeel uitmaken van de beslissingscriteria op

looptijd is de marktwaarde nul. Hoewel Elkien waardemutaties

complexniveau in het strategisch voorraadbeleid. Afwijkingen

van derivaten (nog) niet on-balance hanteert loopt Elkien wel

van de standaard zijn idealiter bewuste keuzes om beleid te

het zgn. ‘margin call’ risico. Dit is het risico dat Elkien cash of

verwezenlijken.

- 4,9

Fonds

2,1

Heerenveen loopt Elkien dit risico. Elkien beheerst dit risico

Waardesturing is als nieuw fenomeen binnen Elkien in

door actief ‘collateral’ (onderpand) management. Dit houdt

ontwikkeling. In 2009 hebben we waardesturing op ad hoc

Fonds

onder meer in dat weloverwogen ‘credit support annexen’

basis toegepast. De begrotingen van de fusiepartners waren

Benchmark

(CSA’s) afgesloten worden c.q. contracten met een ‘break

immers al in 2008, voor de fusie, vastgesteld. Wel hebben we

Relatief

clause’.

op projectniveau gestuurd op waarde (waar konden we de

Beleidseffect

waardesturing zowel op projectniveau als op portefeuilleniveau

we het tegenpartijrisico. Banken moeten dus voldoen aan

een grote rol (zie ook het hoofdstuk 5. Integraal sturen op

door Elkien vastgestelde minimale ratings zoals vastgelegd in

vastgoed).

- 2,1

4,3

1,1

Welkom
1,7

2,4

2,4

- 0,3

- 0,7

Nieuw Wonen Friesland
6,8

uitvoering nog op onderdelen aanpassen?). Bij de formulering
meer in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, noemen

- 2,1

Indirect rendement

Ontwikkeling van waardesturing

van het nieuwe strategisch voorraadbeleid in 2010 speelt

- 1,1

2,1

Benchmark

de derivaten afgesloten met Fortis Bank en Rabobank

Het risico dat een marktpartij op een bepaald moment niet

(2008)
2,1

Nieuw Wonen Friesland

Relatief

andere zekerheden moet verstrekken aan de tegenpartij. Bij

Welkom

Welkom
0,0

- 2,7

- 4,4

- 4,4

4,6

1,7

Nieuw Wonen Friesland
Fonds
Benchmark
Relatief

1,5

Welkom
1,2

0,8

1,3

1,3

- 0,1

- 0,5
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Vermogensontwikkeling

Eigen vermogen volgens het Centraal Fonds

Het vermogen van de corporatie geeft een indicatie voor de
continuïteit. De vermogensontwikkeling van Elkien kan vanuit

Bedragen (x 0 1 miljoen)

verschillende optieken worden bezien. Er is sprake van:

In % van balanstotaal

a. Eigen vermogen volgens de jaarrekening.

2008

2012

2014

245,8

234,0

242,50

43,2

33,8

34,80

Waardeontwikkeling
In miljoenen euro’s
Kapitaalswaarde

Nieuw Wonen Friesland

b. Volkshuisvestelijke vermogen volgens toezichthouder
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV).

IJkpunten voor het CFV zijn het jaar 2008 en prognosejaren

c. Vermogen op basis van marktwaarde van het bezit (zoals

2012 en 2014.

onder meer aeDex deze weergeeft).

Welkom
Totaal (Elkien)

2007

2008

2009

683,6

699,3

640,1

897,4

891,6

867,6

1.581,0

1.590,9

1.508,0

2007

2008

2009

828,8

868,1

803,4

Vrije verkoopwaarde

Ieder van deze vermogensbenaderingen heeft een andere

Resultaten 2009

invalshoek. Die lichten we hier toe in relatie tot de

In 2009 heeft het CFV voorafgaand aan de fusie continuïteits

Nieuw Wonen Friesland

gerealiseerde cijfers van 2009.

oordelen afgegeven voor Welkom en Nieuw Wonen Friesland.

Welkom

1.267,8

1.278,4

1.232,8

Het oordeel voor Welkom was onveranderd A, als gevolg van

Totaal (Elkien)

2.096,6

2.146,5

2.036,2

Ad a.

Vermogensontwikkeling volgens de jaarrekening

economische omstandigheden en verhoogde risicogrenzen

Het vermogen op basis van de jaarrekening is gebaseerd op

van het CFV was het voor Nieuw Wonen Friesland een B1

verslaggevingsregels en wordt in belangrijke mate bepaald

oordeel (2008: A). Nieuw Wonen Friesland heeft in het

door de keuze voor de grondslag van de waardering van het

verleden een ambitieus beleid neergelegd voor een kwalitatief

De tabel laat in 2009 een lagere kapitaalswaarde en een lagere

bezit op basis van historische kostprijs. De jaarrekening is

en leefbaar Leeuwarden waarbij financieel scherp aan de wind

vrije verkoopwaarde zien dan in 2008. Dit past bij de landelijke

vooral bedoeld als verantwoordingsdocument.

wordt gevaren. Deze kwalificatie van het CFV betekent dat de

daling van prijzen op de woningmarkt. In Leeuwarden is de

voorgenomen activiteiten de vermogenspositie van NWF op

daling zelfs nog groter. De invloed van die daling van de vrije

Het jaarresultaat bepaalt de mutatie in het vermogen. Het

middellange termijn in gevaar brengen en wat ertoe kan leiden

verkoopwaarde komt vertraagd terug in de kapitaalswaarde,

jaarresultaat wordt in belangrijke mate beïnvloed door het

dat keuzes uit het verleden moeten worden heroverwogen.

die uitgaat van een mogelijke verkoop op het moment van een

boekhoudkundig bepaalde verlies van niet-kostprijsdekkende

verwachte mutatie.

investeringen en de boekwinst van verkopen van bestaand

Als gevolg van de fusie ontstaat een nieuwe situatie; daar is

bezit.

het Elkien om te doen. Slagkracht en draagkracht organiseren

De opbrengst uit het geplande aantal te verkopen woningen

om onze opgave te realiseren. In de combinatie is Elkien op

zal lager zijn, waardoor de compensatie hieruit voor

basis van dezelfde plannen voldoende solvabel bevonden door

herstructurering en nieuwbouw uit meer eenheden moet

het CFV en wordt aangemerkt als A-corporatie.

worden gehaald. Gelukkig is er vanuit treasury-oogpunt geen

Eigen vermogen op basis van historische kostprijs

Bedragen (x 0 1 miljoen)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

177,5

178,3

178,8

180,3

186,0

188,3

201,6

noodzaak tot directe verkoop, waardoor het effect op dit
Black box verhindert tijdige sturing

moment beperkt is.

De methodiek van het CFV en de jaarlijks wijzigende risicoAd b.

Vermogensontwikkeling volgens

het Centraal Fonds Volkshuisvesting

inschatting ervaart Elkien als nauwelijks toegankelijk voor
woningcorporaties. Elkien uit haar ongerustheid over deze

Jaarcijfers 2009

blackbox-toepassing van de beoordelingssystematiek. Van
Doelstelling en methode

corporaties wordt verwacht dat zij scherp aan de wind varen

Analyse van het jaarresultaat

Het CFV hanteert de vermogensontwikkeling van de

en hun vermogen optimaal benutten. Elkien maakt zich sterk

Er is sprake van een positief jaarresultaat na belastingen van

corporatie voornamelijk om enerzijds de financiële continuïteit

om deze verwachting waar te maken. Corporaties kunnen

0765.000. Dit bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen.

te beoordelen en anderzijds te beoordelen of het vermogen in

echter ná implementatie en communicatie van hun beleid veel

Naast fusiekosten spelen de effecten van onrendabele

voldoende mate wordt aangewend.

later dan wenselijk verrast worden door een negatief oordeel

investeringen en verkoopbaten een belangrijke rol in het

van het CFV.

resultaat.

Het vermogen volgens de jaarrekening van woningcorporaties
opgebouwd uit het boekhoudkundig bepaalde jaarresultaat uit

Ad c.

het verleden, geeft onvoldoende inzicht in de financiële

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de kapitaals

Vermogen op basis van marktwaarde van het bezit

continuïteit van de corporatie. Daarom baseert het CFV het

waarde en de vrije verkoopwaarde van het bezit van Elkien

vermogen op basis van de toekomstige kasstromen waarna

aan. De kapitaalswaarde is hier uitgedrukt in een Netto Open

correcties worden toegepast voor specifieke omstandigheden

Marktwaarde. Dit is de contante waarde van de ingeschatte

van de corporatie.

toekomstige kosten en baten (Discount Cash Flow), waarbij
normaal gesproken van uitponden (verkoop indien mogelijk)
wordt uitgegaan.
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Begroting versus werkelijkheid

Meerjarenbegroting 2010-2014

Resultaat volgens begroting 2009 Elkien			

-857

Resultatenrekening

2010

2011

2012

2013

2014

x 0 1.000
		

Begroting

Jaarrekening

		

2009

2009

79.752

79.248

1. Huurbaten

Bedrijfsopbrengsten			
Huurbaten
-504

82.000

84.912

87.453

89.781

91.768

Vergoedingen servicekosten

5.500

5.657

5.690

5.746

5.876

Verkoop onroerende zaken

14.462

16.163

14.744

14.430

14.757

2. Verkoop onroerende zaken

12.543

7.596

-4.947

Wijzigingen in onderhanden werk

5.000

0

0

0

0

3. Onrendabele toppen (‘overige waardeveranderingen’)

14.859

2.329

12.530

Geactiveerde productie eigen bedrijf

1.850

2.412

1.049

1.247

497

4. Overige bedrijfslasten

21.168

21.941

-773

Overige bedrijfsopbrengsten

400

405

413

416

423

5. Lasten onderhoud

23.343

27.715

-4.372

Som der bedrijfsopbrengsten

109.212

109.549

109.349

111.620

113.321

15.563

				

Bedrijfslasten
Overige posten			

-43

				
Resultaat voor belastingen volgens jaarrekening 2009			

1.034

Afschrijvingen op materiële vaste activa

12.048

12.459

13.535

14.545

Waarderingseffecten MVA en onrendabel

15.000

18.064

9.726

11.993

0

Personele lasten

13.600

13.865

14.179

14.533

14.969

				
Lasten instandhoudingsonderhoud
Toelichting
1. Huurbaten

Onrendabele verbeteringen

21.327

21.291

21.887

22.436

22.976

3.176

0

0

0

0

De lagere huuropbrengst is in belangrijke mate het gevolg van vertragingen in de

				

oplevering van nieuwbouw en onttrokken projecten.

Kosten uitbesteed werk

2. Verkoop onroerende zaken

Door ongunstige marktomstandigheden valt de verkoop van bestaand bezit tegen.

Servicekosten en zakelijke bedrijfslasten
Activiteiten budgetten projecten resp. adviezen

1.943

512

519

528

538

3. Onrendabele toppen

De onrendabele toppen die in de resultatenrekening worden verantwoord betreffen

Overige bedrijfslasten

9.606

8.764

8.879

9.016

9.188

de onrendabele delen van investeringen die niet binnen de overwaarde van het bezit

Som der bedrijfslasten

91.825

85.876

79.718

84.153

74.549

waardoor de boeking via de resultatenrekening beperkt bleef.

Bedrijfsresultaat

17.387

23.674

29.631

27.467

38.772

Het verschil betreft met name de kosten ten behoeve van het afscheid van het primaire

Financiële baten en lasten

-13.993

-17.138

-19.922

-20.666

-20.931

3.394

6.536

9.709

6.801

17.841

-2.926

-5.000

-4.000

-4.500

-4.500

468

1.536

5.709

2.301

13.341

Waarderingseffecten vlottende activa

4.375

0

0

0

0

-

0

0

0

0

10.750

10.921

10.993

11.102

11.315

(PMC’s) kan worden gecompenseerd. Door uniformering en herijking van de
waarderingsgrondslagen en parameters is administratief meer overwaarde gerealiseerd

4. Overige bedrijfslasten

systeem van één van fusiepartners. Het pakket levert geen economisch voordeel meer

5. Lasten onderhoud

op waardoor de verplichting ineens ten laste van het resultaat wordt gebracht.

Bedrijfsresultaat voor belastingen

De belangrijkste componenten van de overschrijding zijn storingsonderhoud, keuzecentrum

Belastingen

voor keuken, badkamer, toilet en een reservering voor het aanpakken van bodem
verontreining in Leeuwarden.

Bedrijfsresultaat na belastingen

		

Operationele Kasstromen
Operationele kasstroom

11.623

11.958

12.484

12.372

13.167

af: genormeerde aflossing (2%)

-6.957

-8.165

-9.001

-9.353

-9.329

Saldo operationele kasstroom

4.666

3.794

3.483

3.019

3.837
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De meerjarenbegroting kan op dit moment, net na de fusie,
worden gekwalificeerd als voorlopig.
Geprognosticeerde cijfers gaan uit van bestaande afspraken
en verplichtingen van beide fusiepartners die zijn vertaald naar
31 december 2009. In de tabel is dit ondermeer te zien aan
het feit dat naarmate de tijd vordert, de geplande
investeringen en verplichtingen sterk afnemen.
In 2010 wordt het strategisch vastgoedbeleid van beide
fusieorganisaties herijkt en waar nodig geüniformeerd.
De keuzes op het gebied van vastgoedbeleid worden op
dat moment doorgerekend op basis waarvan inzicht wordt
verkregen in de financiële ruimte voor toekomstige
investeringen in komende jaren. In 2009 en 2010 wordt
daarom voorzichtig omgegaan met de keuze voor nieuwe
investeringen om ruimte te laten aan toekomstig beleid.
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III Verklaring van Bestuur en goedkeuring
Raad van Commissarissen
De jaarrekening van 2009 is op 14 juni 2010 vastgesteld door het Bestuur. In opdracht van de Raad
van Commissarissen heeft Deloitte de jaarrekening onderzocht en goedgekeurd.
De accountantsverklaring is opgenomen op pagina 106 van dit verslag.

Overeenkomstig de bepalingen van het BBSH verklaart het Bestuur van Elkien dat zij haar middelen in 2009 uitsluitend heeft
besteed in het belang van de volkshuisvesting, waarbij steeds een goede balans is gezocht tussen maatschappelijke en financiële
doelstellingen.
De Raad van Commissarissen van Elkien heeft de jaarrekening 2009 bestudeerd. De door de Bestuurder opgemaakte jaarrekening
over 2009 bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening, de daarbij behorende toelichting en het verslag over het afgelopen
jaar. De jaarrekening is door Deloitte onderzocht en goedgekeurd. We kunnen ons met de stukken verenigen en hebben deze aldus
vastgesteld. Met deze vaststelling verleent de Raad van Commissarissen volledige decharge aan de Bestuurder. De Raad van
Commissarissen heeft met de accountant overleg gevoerd over de jaarrekening, de interne berichtgeving, het interne systeem en
het verslag van bevindingen over de jaarrekening.
De Raad van Commissarissen heeft waardering voor de bereikte resultaten en spreekt hiervoor haar erkentelijkheid uit tegenover
het Bestuur en alle medewerkers.
Heerenveen, 14 juni 2010
Bestuur
A. Bonnema
Bestuurder

Raad van Commissarissen
J. Dijkstra							

L.J.A.J. van den Broek

Voorzitter							

Vice voorzitter

M. Kuipers

J. Top

M.F. Dijkstra

B.A. Endedijk

J.K. Gerlofs
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Kengetallen
(x € 1.000)

2009

2008

Eigen vermogen				
Aantal verhuureenheden in eigendom		
Woningen in exploitatie		

17.639		

17.686

Woningen in aanbouw		

529		

184

Winkels en bedrijfsruimten		

45		

45

Garages/parkeervoorzieningen		

717		

727

Overige objecten		

389		

375

Totaal		

19.319		

19.017

Koopwoningen in aanbouw		

127		

91

Koopwoningen in voorraad		

12		

12

Totaal		

139		

103

143		

143

1.415		

1.357

		

Aantal koopeenheden		

		

Aantal verhuureenheden in beheer		
		

Totaal verzekerde waarde (x €1.000)		
		

Verhuur van woningen		
Huurachterstand in % jaarhuur		
Mutatiegraad

0,62		
13,1%

0,60
13,2%

		
Financiële continuïteit (x €1.000)		
Eigen vermogen		

178.306		

Voorzieningen		

2.122		

177.541
1.552

Balanstotaal		

551.799		

528.046

		
Solvabiliteit
Liquiditeit (current ratio)		

32,3%

33,6%

0,41		

0,45

Huren		

79.248		

76.786

Jaarresultaat		

765		

14.339

1,8%		

5,4%

		

		
Rentabiliteit totale vermogen		
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Balans per 31 december 2009
(na resultaatbestemming) (x € 1.000)

2009

2008

2009

Vaste activa
				
Materiële vaste activa				
Onroerende en roerende zaken in exploitatie

2008

Eigen vermogen				
Overige reserves		

178.306		

				

Egalisatierekening		

595		

481.868		

466.284

Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden

1.045		

1.021

				

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling

29.775		

23.492

Voorzieningen				

10.738		

9.841

Pensioenen

Onroerende en roerende zaken ten dienste van
de exploitatie

		

523.426		

Voorziening latente belastingverplichtingen
500.638

nieuwbouw

Financiële vaste activa				

Voorziening fusiekosten

Te vorderen BWS-subsidies

Overige voorzieningen

Deelnemingen

651

176		

203

56		

59

116		

299

207		

490

1.567		

501

		

2.122		

58		

58

Leningen u/g

2.061		

2.119

Latente belastingvorderingen

4.349		

3.931

Langlopende schulden				

Overige

3.593		

1.352

Leningen overheid

		

10.656		

8.111

Leningen kredietinstellingen

34.216		

42.781

292.006		

261.872

833		

833

Terugkoopverplichting woningen verkocht

Vlottende activa				

onder voorwaarden

				

		

5.082		

6.434

12.324

16.698

Schulden aan gemeenten

342

1.539

Vorderingen				

Schulden aan leveranciers

12.448

9.948

Huurdebiteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

4.677		

2.305

1.332		

519

507		

713

588

Schulden aan kredietinstellingen

326		

3.005

Aangegane verplichtingen

Overige vorderingen

3.621		

4.556

Overige schulden

Overlopende activa

1.267		

1.096

Overlopende passiva

		

5.721		

305.486

				

				

Gemeenten

1.918		

327.055		

Kortlopende schulden				

				
Onderhanden projecten		

1.552

				

				

Voorraden		

651

Voorziening onrendabele investeringen

				
595

177.541

9.370

				

0		

559

12.598		

11.248

		

43.721		

42.816

				

Liquide middelen		

4.996		

2.905

		

551.799		

528.046

				
		

551.799		

528.046
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Winst- en verliesrekening over 2009

Kasstroomoverzicht 2009

(x € 1.000)

(x € 1.000)

2009

2008

Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		

14.834		

24.930

				
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen

2009

2008

Vrijval/dotatie voorzieningen
Verkopen

11.939		

10.633

570		

436

-7.596		

-14.717

2.329		

6.843

Overige waardeveranderingen

Bedrijfsopbrengsten		
Huren

materiële vaste activa

79.248

76.786

4.827

4.432

189

173

Verkoop onroerende zaken

7.596

14.717

Onderhanden werk incl. voorraad

Gerealiseerde opbrengsten onderhanden projecten

7.115

10.947

nieuwbouw koopwoningen

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf

710

1.195

Overige bedrijfsopbrengsten

311

374

Som der bedrijfsopbrengsten

99.996

108.624

Vergoedingen
Overheidsbijdragen

		

Afschrijvingen op materiële vaste activa
Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Lasten onderhoud
Kosten uitbesteed werk
Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa

11.939

3.195

Veranderingen in werkkapitaal				
Voorraden magazijn

Vorderingen
Effecten
Egalisatierekening
Kortlopende schulden

Bedrijfslasten		

7.242		

-68		

57

89		

4.771

3.648		

203

-2.241		

-1.352

-56		

-52

5.280		

667

		

6.652		

4.294

Kasstroom uit bedrijfsoperaties		

28.728		

32.420

10.633

2.329

6.843

10.999

10.214

967

979

1.909

1.780

27.715

25.776

7.241

9.707

				
Ontvangen interest
Betaalde interest
Vennootschapsbelasting

84		

674

-15.132		

-15.016

-269		

1.779

		

-15.317		

121

-1.200

				

Overige bedrijfslasten

21.942

18.962

Kasstroom uit operationele activiteiten		

Som der bedrijfslasten

85.162

83.694

				

13.411		

-12.563
19.857

Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Bedrijfsresultaat

14.834

24.930

Investeringen in materiële vaste activa

-37.481		

-47.418

		

Desinvesteringen materiële vaste activa

1.673		

1.344

Financiële baten en lasten		

Verkopen

7.596		

14.717

-417		

-2.925

114		

209

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

1.332

2.646

15.132

15.016

Desinvesteringen financiële vaste activa

1.034

12.560

				

		
Belastingen

Investeringen in financiële vaste activa

Kasstroom uit investeringsactiviteiten		

-269

1.779

765

14.339

-28.515		

-34.073

				

Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

Ontvangsten uit langlopende schulden

		

(nieuwe leningen)

		

Aflossing langlopende schulden

54.000		

47.567

-36.805		

-31.162

				
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		

17.195		

16.405

				
Toename/afname geldmiddelen in boekjaar		

2.091		

2.189
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Algemene toelichting

Grondslagen voor
waardering van activa en

Uitgaven die betrekking hebben op toekomstige
herstructureringen, waarvan de feitelijke verplichtingen dan

Regelgeving

Schattingen

De jaarverslaggeving door toegelaten instellingen volkshuis

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen

vesting dient te voldoen aan de eisen zoals deze zijn

van de jaarrekening vormt de directie van Elkien zich

geformuleerd in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BB SH).

verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel

In dit besluit worden de wettelijke regels voor jaarverslag

kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

geving van BW2 titel 9 voorgeschreven behoudens enkele

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW

specifieke uitzonderingen voor toegelaten instellingen. Voor

vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen

Vergelijking met voorgaand jaar

zich van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is

verslagjaren vanaf 2005 is door de Raad voor de Jaarverslag

en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaat

van een waardeverhoging van het actief. De lasten van

geving de definitieve Richtlijn 645 Toegelaten Instellingen

opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekening

bepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voor

onderhoud worden direct in het resultaat verantwoord.

Volkshuisvesting uitgegeven. In deze richtlijn zijn onder meer

posten.

gaand jaar.

Stelselwijziging

Verwerking verplichtingen

basis van groepen van gelijksoortige activa, de zogenaamde

In de jaarrekening 2009 is een stelselwijziging doorgevoerd.

In de jaarrekening worden naast juridisch afdwingbare

kasstroomgenererende eenheden, die bij Elkien op basis van

De jaarrekening van Elkien is ingericht conform deze

De geactualiseerde Richtlijn 221 van de Raad voor de

verplichtingen tevens feitelijke verplichtingen verwerkt die

een indeling naar kernen en wijken zijn ingericht.

voorschriften.

Jaarverslaggeving is doorgevoerd met betrekking tot het

kunnen worden gekwalificeerd als “intern geformaliseerd en

verschil van verwerking tussen verkochte en niet-verkochte

extern gecommuniceerd”. Hiervan is sprake wanneer uitingen

De indeling sluit aan op de wijze waarop het interne beleid en

Fusiegrondslagen

koopwoningen van projecten in aanbouw. In de Richtlijn wordt

namens de corporatie zijn gedaan richting huurders,

de bedrijfsvoering is gedefinieerd. Aansluiting is daarbij

Stichting Nieuw Wonen Friesland is op 4 juni 2009 door middel

expliciet aangegeven dat ook activiteiten op het gebied van

gemeenten en overige stakeholders aangaande verplichtingen

gezocht bij het beleid en de maatschappelijke en financiële

van een juridische fusie samengegaan met Stichting De Friese

projectontwikkeling worden verwerkt als onderhanden project,

inzake toekomstige herstructureringen en toekomstige

waardeontwikkeling.

Greiden Groep. Bij deze fusie was Stichting Nieuw Wonen

indien en voor zover de voor- en nadelen van het economisch

nieuwbouwprojecten. Een feitelijke verplichting is gekoppeld

Friesland de verkrijgende instelling en was laatstgenoemde

eigendom van de uit projectontwikkeling voortvloeiende activa

aan het besluitvormingsproces van de corporatie rondom

Jaarlijks vindt toetsing plaats van de boekwaarde en reële

corporatie de verdwijnende instelling. Tengevolge van de fusie

vóór of tijdens de constructie zijn overgedragen aan de koper.

projectontwikkeling en herstructurering.

waarde, de zogenaamde impairment test. De toetsing

heeft Stichting Nieuw Wonen Friesland onder algemene titel

Dat wil zeggen dat verkochte koopwoningen (gereed of in

het gehele vermogen van de verdwijnende instelling

aanbouw) worden verwerkt als onderhanden werk en niet-

verkregen. De financiële gegevens van de gefuseerde

verkochte woningen (gereed of in aanbouw) als voorraad.

instellingen zijn - ingevolge de fusieakte - in deze jaarrekening

Deze stelselwijziging heeft alleen een effect op de presentatie

Onroerende en roerende zaken in exploitatie

waarmee de boekwaarde de reële waarde duurzaam over

verwerkt vanaf 1 januari 2009. Op moment van de fusie is de

en niet op het vermogen.

De oorspronkelijke investeringen in complexen worden

schrijdt. Van duurzaamheid is sprake wanneer de verwachte

gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder

reële waarde gedurende een periode van ten minste vijf jaar

De vergelijkende cijfers over 2008 zijn als volgt aangepast aan

aftrek van cumulatieve afschrijvingen en (naar verwachting

lager is dan de boekwaarde.

de nieuwe presentatiewijze:

duurzame) bijzondere waardeverminderingen.

passiva

gewijzigd in Elkien en treden we onder die naam naar buiten.

onderscheidt zich van renovatie door het verbeteren of
vergroten van de oorspronkelijke capaciteit.
De lasten van onderhoud waaronder renovatie onderscheiden

Produkt Markt Combinaties (PMC’s) worden gedefinieerd op

geschiedt op PMC niveau.

Materiële vaste activa
Een bijzonder waardeverminderingsverlies is het bedrag

gezamenlijke naam veranderd in Stichting Welkom Nieuw
Wonen. Sinds eind december 2009 is de naam statutair

worden in de waardering betrokken. Herstructurering

Algemeen

voor de sector specifieke presentatie-, waarderings- en
verslaggevingsvoorschriften geformuleerd.

wel de in rechte afdwingbare verplichtingen zijn aangegaan

De reële waarde wordt afhankelijk gesteld van de voor
De waarderingsgrondslagen en winstbepalingsgrondslagen

(cijfers x € 1.000)

Aangepaste

2008

Mutatie

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs wordt bepaald als de

genomen bestemming van complexen. De reële waarde van

van de nieuwe organisatie zijn gebaseerd op de door beide

vergelijkende

som van alle direct toe te rekenen uitgaven, eventueel

de onroerende zaken in exploitatie bestemd voor de verhuur is

instellingen toegepaste grondslagen en zijn in 2008, het pre

cijfers 2008

vermeerderd met na-investeringen. Tevens worden hierbij de

de bedrijfswaarde. De onroerende zaken kunnen voor langere

3.802

rente tijdens de bouw op vreemd vermogen en direct

of kortere termijn voor verhuur worden aangehouden.

toerekenbare interne kosten alsmede transactiekosten

fusiejaar, op elkaar afgestemd. De vergelijkende cijfers over

Voorraden

2008 zijn gebaseerd op financiële gegevens van de beide

Onderhanden projecten

instellingen op basis van de jaarrekeningen 2008.

Totaal

6.434

2.632

588

4.390

-3.802

7.022

7.022

-

Schattingswijzigingen
Voor wat betreft de bedrijfswaarde heeft een corporatie

De mutaties zijn als volgt te specificeren:

jaarlijks te maken met schattingswijzigingen omdat de
bedrijfswaarde is gebaseerd op een inschatting van

Project Leeuwarden Ee-burg

toekomstige kasstromen.

Overige projecten
Totaal

3.740
62
3.802

geactiveerd. Voor zover verkregen subsidies kwalificeren als

Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde

investeringssubsidie worden deze in mindering gebracht op de

bijzondere waardevermindering niet meer bestaat of is

verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De geactiveerde rente

afgenomen wordt de toegenomen boekwaarde van de

wordt berekend tegen de gemiddelde rentevoet over het

desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde

totale vreemde vermogen, rekening houdend met een

die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waarde

correctie voor kort vreemd vermogen. Voor onroerende zaken

vermindering voor het actief zou zijn verantwoord.

waarvoor specifieke financiering is aangetrokken wordt de
interestvoet van deze specifieke financiering gehanteerd.

In het kader van de bepaling van de bedrijfswaarde van de
materiële vaste activa in exploitatie zijn schattingswijzigingen
doorgevoerd die nader uiteengezet zijn in de toelichting op de

De bedrijfswaarde wordt gevormd door de contante waarde
van de geprognosticeerde kasstromen uit hoofde van

Dit betreffen per 31 december 2008 nog niet verkochte

Uitgaven na eerste verwerking (de zogeheten na-

toekomstige exploitatieopbrengsten en toekomstige

nieuwbouwwoningen.

investeringen) die leiden tot een waardeverhoging van het

exploitatielasten over de geschatte resterende looptijd van

balans in de vorm van een toelichting op de mutatie in de

actief worden aangemerkt als activeerbare kosten van

de investering. Daarbij wordt rekening gehouden met de

bedrijfswaarde.

vernieuwing.

voorgenomen bestemming en aard van het bezit.
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De verwachte opbrengstwaarde van woningen geoormerkt

Onroerende en roerende zaken ten dienste van de

verhuur, woningen bestemd voor de verkoop op korte en

percentage van de WOZ-waarde per verhuureenheid.

voor verkoop wordt gedefinieerd als 100% van de WOZ-

exploitatie

langere termijn en bedrijfsmatige/overige onroerende zaken.

Jaarlijkse stijging bedraagt gemiddeld 1,7% voor de eerste

waarde, zonder toerekening van verkoopkosten. Gegeven het

De onroerende en roerende zaken ten dienste van de

5 jaren en na deze periode 3,25% (voorgaand jaar: 3,25%).

feit dat verkopen hoofdzakelijk worden verricht in het kader

exploitatie worden gewaardeerd op basis van aanschafwaarde

van de financiering van onrendabele investeringen in

onder aftrek van lineaire/annuïtaire afschrijvingen.

Onderscheid wordt gemaakt in woningen bestemd voor de

De kasstroomprognoses zijn gebaseerd op redelijke en

• Genormeerde variabele lasten (OZB, verzekering) is een

• Genormeerde klachten- en mutatieonderhoudskosten. Voor

onderbouwde veronderstellingen die de beste schatting van

klachtenonderhoud een bedrag van 0300 per verhuur

nieuwbouw worden deze verkopen voor een periode van vijf

de directie weergeven van de economische omstandigheden

eenheid (vhe) per jaar en voor mutatieonderhoud 0500 per

jaar in de waardering betrokken. Daarmee wordt recht gedaan

die van toepassing zullen zijn gedurende de resterende

vhe (bedrijfseconomische interne norm) en een mutatie

aan het voorwaardelijke karakter van de geoormerkte

levensduur van het actief. De kasstromen zijn gebaseerd op de

graad van 10%. De jaarlijkse stijging bedraagt gemiddeld

verkopen.

eind 2009 intern geformaliseerde meerjaren begroting en

2,5% voor de eerste 5 jaren en na deze periode 3,25%.

bestrijken een periode van 5 jaar behoudens de verwachte

(voorgaand jaar: 3,25%).

Financiële vaste activa
Te vorderen BWS-subsidies
De vordering uit hoofde van binnen het Besluit Woning

Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling

gebonden Subsidies toegezegde bedragen (contante waarde

Dit betreffen complexen in aanbouw die worden gewaardeerd

van de uitbetalingen) wordt jaarlijks verminderd met de door

verkopen ter dekking van de investeringen niveauverbetering

• Kosten van planmatig onderhoud, conform (meerjaren-)

2010. Deze verkopen kunnen een werkingsduur van meer dan

onderhoudsbegroting. De jaarlijkse stijging bedraagt

tegen uitgaafprijzen en toegerekende kosten van het

de budgethouders beschikbaar gestelde bedragen. De

vijf jaar hebben. De kosten van planmatig onderhoud zijn

gemiddeld 2,5% voor de eerste 5 jaren en na deze periode

werkapparaat uit hoofde van voorbereiding, toezicht en

uitbetalingstermijn is afhankelijk gesteld van de disconterings

gebaseerd op de in de meerjaren onderhoudsbegroting

3,25%. (voorgaand jaar: 3,25%). De laatste 7 jaren van de

directievoering onder aftrek van een bijzondere

voet en beloopt vanaf de vaststelling van de subsidie maximaal

onderkende cycli per component. Voor latere jaren wordt

exploitatieperiode van de woningen wordt er geen plan-

waardevermindering als stichtingskosten hoger zijn dan de

30 jaar.

uitgegaan van de verwachte gemiddelde groeivoeten voor

	matig onderhoud meer meegenomen in de bedrijfswaarde.

inflatie, huurstijging en rente alsmede genormeerde

• Onrendabele investeringen nieuwbouw en niveau

lastenniveaus.
Bij de bedrijfswaardeberekening gelden de volgende
uitgangspunten:
eerste 5 jaren en daarna 2,25% (voorgaand jaar: 2,25%).
• Jaarlijkse huurderving van 1,9% voor de eerste 5 jaren en
daarna 1,0% (voorgaand jaar: gemiddeld 1,6%).
• Mutatiegraad van 10% en huurharmonisatie tot maximaal
90% van de maximaal redelijke huur (gelijk aan voorgaand
jaar).

Leningen u/g

verbeteringen worden meegenomen in de bedrijfswaarde

Bij de bepaling van de bijzondere waardevermindering worden

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

als er sprake is van intern geformaliseerde en extern

de boekwaarde en de reële waarde van de kasstroom

verminderd met de reeds ontvangen aflossingen.

gecommuniceerde besluitvorming (voorgaand jaar: gelijk).

genererende eenheid waartoe de onroerende zaken gaan
behoren betrokken. Voorts wordt rente tijdens de bouw

Latente belastingvorderingen

van 10% van de WOZ-waarde als nominaal bedrag

toegerekend. De geactiveerde rente wordt berekend tegen de

Een voorziening voor latente belastingvorderingen en

toegerekend aan de bedrijfswaarde.

gemiddelde rentevoet over het totale vreemde vermogen.

-verplichtingen wordt getroffen met behulp van de

• Een restwaarde op basis van een geschatte grondwaarde

• Jaarlijkse huurverhogingen van gemiddeld 1,6 % voor de

verdiencapaciteit als sociale huurwoning.

• Een rekenrente van 6% (voorgaand jaar: 6%) voor WSW-

Indien de bijzondere waardevermindering hoger is dan de

verplichtingenmethode voor tijdelijke verschillen tussen de

geborgde woningen en voor niet-WSW-geborgde

waarde van de onroerende zaken in ontwikkeling, dan wordt

boekwaarde van activa en verplichtingen en hun belasting

woningen, bedrijfsmatige en overige onroerende zaken.

de onroerende zaak op nihil gewaardeerd en wordt een

grondslag, en ook wanneer er sprake is van voorwaartse

voorziening aan de creditzijde van de balans opgenomen.

verrekenbare verliescompensatie. De berekening van de

• Op totaal corporatie niveau geldt de norm dat het
onderhoud (klachten-, mutatie- en planmatig onderhoud)

• Jaarlijkse stijgingen van de variabele lasten. Binnen de

latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt

niet meer bedraagt dan 25% van de bruto huuropbrengst.

Met betrekking tot zogeheten gecombineerde projecten

tegen de op het einde van het verslagjaar geldende

variabele lasten worden de volgende componenten

Deze correctie op de onderhoudslasten geldt vanaf het jaar

wordt het aandeel van de koopwoningen verantwoord onder

belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende

onderscheiden:

2011. De onderhoudskosten worden hierdoor geëgaliseerd

de post onderhanden projecten, het aandeel huurwoningen

tarieven, voor zover reeds bij wet vastgesteld.

en verdeeld over de jaren tot een maximum van 25% van de

wordt verantwoord onder de onroerende en roerende zaken in

bruto huur.

ontwikkeling. Voor wat betreft het onrendabele deel van het

Voorraden

gecombineerde project wordt bij het aangaan van de

De magazijnvoorraad onderhoudsmaterialen is gewaardeerd

gemiddeld 1,8%;

met de geschatte resterende levensduur van de complexen/

verplichting het onrendabele deel verminderd met het

tegen de laatst betaalde inkoopprijzen inclusief btw.

na 5 jaar 2,25%

investering. De minimale levensduur is gesteld op 10 jaar

verwachte verkoopresultaat in de winst- en verliesrekening

gemiddeld 1,8%;

tenzij vanuit planvorming een kortere levensduur gerecht

verantwoord onder de post overige waardeveranderingen

Onderhanden projecten en voorraden

na 5 jaar 2,25%

vaardigd is.

materiële vaste activa. Bij oplevering van het totale project

Onderhanden projecten betreffen veelal meerjarige nieuw

wordt het verkoopresultaat zowel verantwoord onder de post

bouwprojecten ten behoeve van verkoop. Deze projecten zijn

en de te betalen vennootschapsbelasting maken geen

verkoop onroerende zaken als onder de post overige

gewaardeerd op basis van bestede kosten onder aftrek van

onderdeel uit van de bedrijfswaarde.

waardeveranderingen materiële vaste activa. Daarmee wordt

reeds gerealiseerde projectopbrengsten. Voor zover nodig

de economische realiteit van de transactie het best zichtbaar

vindt afwaardering plaats voor verwachte uitvoeringsverliezen.

gemaakt.

Resultaten op nieuwbouw koopprojecten worden genomen

personeelslasten

loonindex

gemiddeld 2,5%;
na 5 jaar 3,25%

algemene

prijsindex

bedrijfslasten
exploitatielasten

prijsindex

servicekosten
overige zakelijke

prijsindex

bedrijfslasten
(toerekenbare)

gemiddeld 1,8%;
na 5 jaar 2,25%

prijsindex

sociale leefbaarheid

gemiddeld 1,8%;
na 5 jaar 2,25%

groot onderhoud

onderhouds-

gemiddeld 2,5%;

niet te activeren

index

na 5 jaar 3,25%

• De periode waarover contant gemaakt wordt loopt parallel

• De heffingsbijdrage van het Centraal Fonds Volkshuisvesting

Bij de bepaling van de bedrijfswaarde wordt rekening
gehouden met de rentabiliteitswaardecorrectie van de

volgens de ‘percentage of completion methode’ (POC). Voor

bestaande leningenportefeuille en beleggingen. De

Afschrijving vindt plaats vanaf het moment dat het betreffende

een uiteenzetting over de presentatie van koopprojecten

rentabiliteitswaardecorrectie betreft het verschil tussen de

complex in exploitatie wordt genomen.

wordt verwezen naar de toelichting op pagina 84 op de vanaf

(voorgaand jaar: loon- en onderhoudsindex 3,25% en

contante waarde van de verwachte kasstromen uit hoofde van

prijsindex 2,25%);

leningen en beleggingen en de waardering van deze posten
op de balans.

2009 toegepaste stelselwijziging.
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het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende

Vorderingen

Overige beloningen die voortvloeien uit de dienstbetrekking,

Verkoop onroerende zaken

bijdragen anders dan hogere toekomstige premies De premies

met name jubileumuitkeringen, zijn als voorziening

De post verkopen onroerende zaken betreft het saldo van de

worden verantwoord als personeelskosten als deze

Huurdebiteuren

verantwoord als onderdeel van de ‘overige voorzieningen’,

behaalde verkoopopbrengst minus de boekwaarde (bestaand

verschuldigd zijn.

Waardering geschiedt tegen nominale waarde rekening

rekening houdende met blijfkansen en contant gemaakt naar

bezit) danwel de vervaardigingsprijs (Projecten voor derden).

houdend met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid

balansdatum.

Winsten worden verantwoord op het moment van levering

Lasten onderhoud

(passeren transportakte). Eventuele verliezen op nieuwbouw

Onder deze post worden alle direct aan het verslagjaar toe te

Langlopende schulden

koopprojecten worden verantwoord zodra deze voorzienbaar

rekenen kosten van onderhoud verantwoord. Van toereken

Liquide middelen

De langlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale

zijn.

baarheid is sprake als de daadwerkelijke werkzaamheden in

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s

waarde. De langlopende schulden omvatten de langlopende

met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-

geldleningen, verminderd met de aflossingen voor het komend

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf

courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden

boekjaar. De aflossingsverplichting voor het komend boekjaar

De post betreft de totale ontvangst van grond- en bouw

Onder deze post worden de kosten voor planmatig instand

aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.

is gerubriceerd onder de kortlopende schulden.

termijnen van nieuwbouw koopprojecten, gedurende het

houdingsonderhoud verantwoord, alsmede de kosten ten

boekjaar. Resultaten op nieuwbouw koopprojecten worden

behoeve van het storings- en mutatieonderhoud. Het storings-

gebaseerd op een statische benadering.

het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

Egalisatierekening

Overige activa en passiva

genomen volgens de ‘percentage of completion methode’

en mutatieonderhoud wordt onderscheiden in kosten van

De rechten op exploitatiesubsidies vallend binnen het regime

Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven

(POC). Eventuele verliezen op nieuwbouw koopprojecten

derden, eigen dienst en de kosten van het directe materiaal

van het Besluit Woninggebonden Subsidies worden

worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

worden verantwoord zodra deze voorzienbaar zijn. Samen met

verbruik. In de winst- en verliesrekening zijn de kosten van de

verantwoord in het jaar van ontstaan. De bijdragen worden

Hierbij wordt op vorderingen, indien dit noodzakelijk is, een

de post kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

eigen dienst opgenomen bij de kostensoort salarissen en

jaarlijks ten gunste van het resultaat gebracht overeenkomstig

voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in mindering

vormen deze twee posten het resultaat op de nieuwbouw

sociale lasten. De lasten van onderhoud onderscheiden zich

de jaarlijkse voorgecalculeerde tekorten van de betreffende

gebracht.

koopprojecten.

van activeerbare kosten door het feit dat er geen sprake is van

Financiële instrumenten

Bedrijfslasten

exploitaties.

Voorzieningen

een waardeverhoging van het actief.
Overige bedrijfslasten

De stichting past financiële instrumenten (derivaten) toe om
eventuele renterisico’s uit hoofd van haar leningenportefeuille

Afschrijvingen op materiële vaste activa

De overige bedrijfslasten worden toegerekend aan het

Algemeen

af te dekken. Deze financiële instrumenten worden tegen

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd

verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of

kostprijs on-balance en tegen marktwaarde off-balance

op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

feitelijke verplichtingen en verliezen die op balansdatum

gewaardeerd.

Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode

Rentebaten en rentelasten

danwel de annuïtaire methode op basis van de geschatte

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt.

economische levensduur. Met een mogelijke restwaarde wordt

Transactiekosten op ontvangen leningen worden eveneens als

geen rekening gehouden.

rentelasten verwerkt.

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa

Belastingen

bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van
middelen noodzakelijk is en waarvan de hoogte redelijkerwijs
kan worden geschat. Voorzieningen worden tegen nominale
waarde opgenomen met uitzondering van een voorziening
voor pensioenen die wordt bepaald op basis van contante

Grondslagen voor bepaling
van het resultaat

waarde volgens actuariële grondslagen.

De overige waardeveranderingen worden gebaseerd op de

Vanaf 1 januari 2008 zijn corporaties integraal belastingplichtig

Algemeen

waardering van de betreffende activaposten. De onder deze

geworden voor de vennootschapsbelasting. Een en ander is

Met verplichtingen van samenwerkingscombinaties in de vorm

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengst

post verantwoorde bedragen hebben betrekking op een

vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze

van een vennootschap onder firma wordt als gevolg van de

waarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere

afboeking dan wel terugneming van een bijzondere

VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking tot

hoofdelijke aansprakelijkheid slechts rekening gehouden

lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden

waardevermindering. Deze bijzondere waardevermindering

de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de

indien en voor zover de financiële positie van één of meerdere

verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen

ontstaat door een jaarlijkse toets van de reële waarde ten

wijze van resultaatneming.

partners daartoe aanleiding geeft.

reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

opzichte van de waarde gebaseerd op boekwaarde.
De belasting over het resultaat wordt berekend over het

Voorziening voor personeelsbeloningen

Bedrijfsopbrengsten

De pensioenregeling van Elkien is een toegezegd-pensioen

Lonen, salarissen en sociale lasten

resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening,

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de

rekening houdend met beschikbare fiscaal compensabele

regeling bij het bedrijfstakpensioenfonds (SPW). Op basis van

Huren

arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening

verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet

vrijstellingen in de regelgeving is de toegezegd-pensioen

De jaarlijkse huurverhoging is van overheidswege gebonden

voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

opgenomen in de latente belastingvorderingen) en

regeling verwerkt als zou er sprake zijn van een toegezegde-

aan een maximum. Deze wettelijke voorschriften volgen wij.

bijdrageregeling. Verplichtingen van de werkgever zijn

Tussentijdse huuraanpassingen vinden plaats op grond van na

Pensioenen

aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met

zodoende niet in een voorziening op de balans verantwoord.

investeringen of als markt ontwikkelingen daar aanleiding toe

Voor de pensioenregelingen betaalt Elkien premies aan het

wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en

geven.

pensioenfonds SPW. Behalve de betaling van premies heeft de

latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te

Groep geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze

hanteren belastingtarief.

vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-

pensioenregelingen. Elkien heeft in geval van een tekort bij
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2009
Autonome waardemutatie
(bedragen x €1.000)		

4.244

			
Voorraadmutaties		

Toelichting op de balans

a. Realisatie verkoop en sloop

-8.714

b. Realisaties verbeteringen

-

c. Realisaties nieuwbouw en aankoop

(x € 1.000)

27.017

d. Realisaties overig

-

			

18.303

Parameterwijzigingen		
Onroerende

Onroerende

Onroerende

Onroerende

en roerende

en roerende

en roerende

zaken

Totaal

b. Discontering

zaken in

zaken in

zaken ten

verkocht

c. Levensduur

26.415

exploitatie

ontwikkeling

dienste van

onder

d. Huurverhogingen

31.272

de

voorwaarden

e. Mutatiegraad

a. Indexaties

exploitatie

-5.973
-

-

			

51.714

Beleidswijzigingen		
Verkrijgingsprijzen

656.296

23.492

18.238

1.021

699.047

Cumulatieve waardeverminderingen
en afschrijvingen
Boekwaarden per 1 januari 2009

-190.012

-

-8.397

-

-198.409

466.284

23.492

9.841

1.021

500.638

a. Exploitatie

-27.766

b. Onderhoud

-40.071

c. Sloop en verkoopprogramma

30.340

d. Restwaarde

142.705

					

e. Verbetering

-

Mutaties 2009

f. Overig

-

Investeringen

10.868

Desinvesteringen

28.699

3.144

24

42.735

			
Rentabiliteitswaardecorrectie		

-3.083

-

-982

-

-4.065

Afschrijvingen

-10.674

-

-1.265

-

-11.939

a. Autonome ontwikkeling

Waardeverminderingen

-14.204

-

-

-

-14.204

b. Wijzigingen in lopende leningen

214

10.261

-

-

-

10.261

c. Nieuwe leningen

981

Overboekingen

22.416

-22.416

-

-

-

Totaal mutaties

15.584

6.283

897

24

22.788

Terugneming van waardeverminderingen

-2.183

d. Discontovoet

-

e. Opgelopen rente

-

					

			

					

			

Verkrijgingsprijzen

683.921

29.775

19.914

1.045

734.655

-202.053

-

-9.176

-

-211.229

105.208

			

-988
178.480

Cumulatieve waarde-verminderingen
en afschrijvingen

					
Boekwaarden per 31 december 2009

481.868

29.775

10.738

1.045

523.426

Toelichting op mutatie

Verzekerde waarde

De mutatie in de bedrijfswaarde is 178,5 miljoen euro ten

De activa zijn verzekerd op basis van aanschaf- c.q. voort

opzichte van voorgaand boekjaar.

brengingskosten. Jaarlijks wordt de waarde aangepast aan het

In de tabel zijn de oorzaken gespecificeerd. De achterliggende

indexcijfer voor nieuwbouwwoningen zoals dit door het CBS

belangrijkste oorzaken van de mutaties zijn de navolgende:

wordt berekend. De verzekerde som op basis van herbouw

• De gewijzigde systematiek voor het bepalen van de

waarde op balansdatum bedraagt ongeveer 01.415 miljoen

De afschrijvingstermijnen en gevolgde systematiek luiden als

Bedrijfswaarde

volgt:

De bedrijfswaarde inclusief rentabiliteitswaardecorrectie,

restwaarde van bezit in portefeuille; gekozen is voor een

voor de materiële vaste activa in beheer. Het onroerend goed

• Grond

geen afschrijvingen

berekend op basis van de uitgangspunten zoals genoemd in

restwaarde van 10% van de WOZ-waarde op dit moment;

is nagenoeg in zijn geheel gefinancierd met kapitaalmarkt

• Stichtingskosten

annuïtair

40-50 jaar

de algemene toelichting, bedraagt ultimo 2009 0813,5 miljoen

het effect op bedrijfswaarde is bij benadering 142 miljoen

leningen onder WSW borgstelling. Er zijn geen hypothecaire

• Garages

annuïtair

40-50 jaar

(2008 0635,0 miljoen). De bedrijfswaarde is in het verslagjaar

euro.

zekerheden afgegeven.

• Bedrijfsruimten

annuïtair

50 jaar

toegenomen met een bedrag van 0178,5 miljoen ten opzichte

• Overige zaken

annuïtair

10 jaar

van de reële waarde per ultimo het voorgaande verslagjaar.

van 30 miljoen euro; in voorgaand boekjaar zijn bij één van

Geplande verkopen

• Eigen kantoorpand

lineair

40 jaar

De mutatie laat zich als volgt verklaren: (bedragen x 01.000)

de fusiepartners slechts voor één jaar geplande verkopen

Het aantal woningen behorende tot de onroerende zaken in

• Inrichting kantoorpand

lineair

10 jaar

ingerekend omdat met zich niet rijk wilde rekenen als gevolg

exploitatie dat is aangemerkt voor de verkoop bedraagt 3.144,

• ICT apparatuur

lineair

3 jaar

van koppeling in het strategische vastgoedbeleid van

verwacht wordt dat hiervan in de komende 5 jaar 969

enerzijds verkoopbaten en anderzijds lasten; in 2009 is

woningen worden verkocht. De tot de onroerende zaken in

Na-investeringen worden geactiveerd en afgeschreven over

desondanks voor Elkien aangesloten bij best practices en

exploitatie behorende woningen welke naar verwachting op

de resterende exploitatieduur van het complex.

wordt nu in de berekening uitgegaan van 5 jaar geplande

korte termijn (binnen 1 jaar) zullen worden verkocht, hebben

verkopen (beleidshorizon van 5 jaar).

een verwachte opbrengst van 017,9 miljoen, een boekwaarde

• Het inrekenen van hogere verkoopopbrengsten ter grote

van 03,4 miljoen en een netto-opbrengst van 014,5 miljoen.
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Financiële vaste activa
(x € 1.000)

Latente belastingverplichting
De voorziening voor latente belastingvorderingen bestaat uit
tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale
boekwaarde van:
Latentie

De mutaties in de financiële vaste activa zijn in het navolgende

Leningen

2.495

schema samengevat:

Derivaten

967

Foto voltage project

356

Compensabele fiscale verliezen
Te vorderen

Deel-

Leningen u/g

BWS-subsidie

nemingen

Latente

Overige

Totaal

		

531
4.349

belasting
vordering
Overige

1 januari 2009						

Onder deze post is opgenomen de betaalde btw op het in

Boekwaarde

Heerenveen gehuurde kantoorpand. Deze wordt gedurende

651

58

2.119

3.931

1.352

8.111

						

de looptijd van het contract ten laste van de winst- en

Mutaties						

verliesrekening gebracht. Ultimo boekjaar bedraagt deze post

Investeringen

nog 01,25 miljoen.

52

Desinvesteringen
Afschrijvingen/aflossingen

-

-

407

2.343

2.802

-

-

-

-501

-

-501

-108

-

-58

-

-102

-268

-

-

-

-

-

-

Waardeverminderingen
Terugneming van

De investering in het boekjaar betreft de vordering op de
gemeente Leeuwarden inzake het ontwikkelrecht door middel
van compensatieprojecten. Om het inzicht te vergroten is deze

waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

post onder de financiële vaste activa opgenomen, deze post

Deelnemingen

-

-

-

-

-

-

maakte voorheen deel uit van koopprojecten in ontwikkeling

Overboeking

-

-

-

512

-

512

-56

-

-58

418

2.241

2.545

Totaal mutaties

						

31 december 2009						
Boekwaarde

595

58

2.061

Te vorderen BWS-subsidies
Deze post betreft de netto-contante waarde van de subsidie
voor woningen gebouwd c.q. verbouwd onder de regeling
Besluit woninggebonden subsidie. Deze subsidie wordt in
meerdere jaren uitbetaald ten behoeve van de dekking van de
jaarlijkse exploitatiekosten. Zie passiva Egalisatierekening.

Aandeel

Netto
vermogenswaarde
per 31-12-2009

De Friese Greiden Holding BV te Heerenveen
Herstructurering Boarnsterhim BV te Grou
Huistest BV te Balk

100 %

25

50 %

9

33,3 %

6

100%

18

			

58

Nieuw Wonen Vastgoed BV te Leeuwarden

4.349

3.593

10.656

(Ee-burg). Ultimo boekjaar bedraagt deze post 02,34 miljoen.
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Voorraden
2009

2008

2009

2008

Overlopende activa
Magazijnvoorraden

606

Vervoermiddelen

538

346

-

Voorraad koopwoningen

4.130

5.896

		

5.082

6.434

Nog te ontvangen verkochte woningen

351

Subsidie op CO-2 project

400

360

-

166

Afrekening servicekosten		

-

Overige 		

516

570

			

1.267

1.096

Het verloop van de voorraad koopwoningen is als volgt:
Stand per 1 januari 2009

5.896

Af: ontwikkelrecht compensatieprojecten		

-2.343

Af: verkopen		

-4.948

Bij: gereed en onderhanden nog niet verkocht product 		

5.525

Stand per 31 december 2009

4.130

Vermogen
Eigen vermogen

2009

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
Stand per 1 januari

177.541

Bij: resultaat boekjaar 		

Onderhanden projecten

Stand per 31 december

2009

163.202

765

14.339

178.306

177.541

2008

Project Leeuwarden

Ee-burg fase 4 en 5

1.166

-

Project Grou

Groene Kruisgebouw

353

-

Project Akkrum

Leppehiem

399

-

Project Lytse Doarpen

Jirsum, Poppenwier, Raerd, Reduzum

-

588

1.918

588

			

2008

Vorderingen

Egalisatierekening
BWS-subsidie

Het verloop van de egalisatierekening is als volgt:
Stand per 1 januari 2009

651

Toevoegingen rente		

52

Vrijval ten gunste van de exploitatie		

-108

Stand per 31 december 2009

2009

595

2008

Huurdebiteuren
Huurdebiteuren		
Af : voorziening wegens oninbaarheid
			

666

1.070

-159

-357

507

713

2009

Voorzieningen
De mutaties in de voorzieningen zijn in het navolgende schema
samengevat:

2008

Gemeenten
Gemeente Opsterland 		

126

Vroeg

Uitgestelde

Latente

Waarde-

pensioen

beloningen

belasting

vermindering

Fusiekosten

(>1 jaar)

(>1 jaar)

verplichting

MVA

Overige

Totaal

voorzieningen

-

Gemeente Leeuwarden		

200

77

Gemeenten overig		

-

2.928

							

			

326

3.005

Mutaties 2009

-

-81

-

-

-

-

-81

Overige toevoegingen

-

-

-

1.418

-

907

2.325

27

-

3

1.601

283

-

1.914

-

-

-

-

-

240

240

1 januari 2009

Onttrekkingen

2009

2008

Overige mutaties

Overige vorderingen
Vorderingen op niet huurders		

2.807

Vorderingen op vertrokken huurders

907

259

Vennootschapsbelasting		

781

512

Vorderingen wegens verkochte nieuwbouw en bestaand bezit

122

270

Herstructurering Boarnsterhim BV

100

100

Overige vorderingen		
			

501

59

299

490

-

1.552

							
1.317

Af: voorziening wegens oninbaarheid

203

782

815

-388

-207

3.621

4.556

31 december 2009

176

420

56

116

207

1.147

2.122
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Vroegpensioen (> 1 jaar)

Leningen overheid en kredietinstellingen

De voorziening voor vroegpensioen heeft betrekking op een in

De mutaties in 2009 van de langlopende schulden kunnen als

2004 getroffen voorziening voor pensioenlasten van

volgt worden toegelicht:

12 vervroegd uitgetreden medewerkers.

leningen

leningen

overheid

krediet-

Uitgestelde beloningen

Totaal

instellingen

De voorziening voor uitgestelde beloningen betreft de in de
toekomst te betalen kosten van jubilea, waarbij rekening is

Stand per 1 januari 2009

43.130

273.806

316.936

gehouden met de blijfkans en die contant zijn gemaakt tegen

Bij: nieuwe leningen		

-

54.000

54.000

een disconteringsvoet van 4%.

Af: aflossingen 2009		

-4.975

-27.319

-32.294

Af: aflossingsverplichting 2010		

-3.939

-8.481

-12.420

Latente Belastingverplichtingen

Stand per 31 december 2009

34.216

292.006

326.222

De voorziening voor latente belastingverplichtingen bestaat uit
tijdelijke verschillen tussen de commerciële en fiscale
boekwaarde van:

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Leningen u/g

56

		

56

Investeringsverplichtingen
Er zijn niet in de balans opgenomen verplichtingen voor

Waardevermindering MVA

nieuwbouw tot een bedrag van 042,7 miljoen.

De voorziening voor waardevermindering heeft betrekking op
een nieuwbouwproject te Aldeboarn, waarvan de te nemen

Leaseverplichtingen

onrendabele top groter is dan de bestede kosten.

Eind 2009 heeft Elkien ten aanzien van haar wagenpark
leaseverplichtingen ter grootte van 01,15 miljoen.

Fusiekosten

Financiële instrumenten

Dit betreffen kosten als gevolg van fusie afspraken opgenomen
in het sociaal plan.

Gedurende het verslagjaar is het treasury statuut, waarin
Overige voorzieningen

opgenomen het financieel beleid, vastgesteld door de

Er is een voorziening getroffen voor de grondsanering

financiële commissie. In het treasurystatuut wordt het gebruik

Hoekstersingel te Leeuwarden. Verder is er een voorziening

van niet complexe derivaten onder voorwaarden toegestaan.

opgenomen voor de L. Sinnemastraat en een mogelijke

Deze instrumenten worden uitsluitend toegepast in het kader

naheffing loonbelasting.

van beperking van renterisico’s en looptijdrisico’s.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de marktwaarde

Langlopende schulden

en boekwaarde van de verschillende financiële instrumenten
2009

2009

2009

2009

2008

2008

looptijd

looptijd

totaal

rentevoet

totaal

rentevoet

korter dan

langer dan

vijf jaar

vijf jaar

per 31 december 2009:

Leningen overheid

16.682

21.474

38.156

4,94%

43.131

5,08%

Leningen kredietinstellingen

96.667

203.819

300.486

3,71%

273.804

4,19%

-12.420		

-12.282

833

833		

833

226.126

327.055		

305.486

Af: onder kortlopend
opgenomen

-12.420		

Terugkoopverplichting
woningen verkocht onder
voorwaarden		
Totaal

100.929

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na de afloop van het jaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.
De aflossingsverplichting voor 2009 bedraagt 012,42 miljoen.

97
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Tegenpartij

Rente

Var.Rente

RC data

Startdata

Einddata

Marktwaarde

Hoofdsom

Cap Fortis DFC26883

5,500%

EUR 3M

16-02-05

01-04-05

01-04-15

10

5.000

Floor Fortis DFC27039

2,000%

EUR 3M

16-02-05

01-04-05

01-04-15

-

5.000

Totaal cap/floor						

10

10.000

Toelichting op de winst- en verliesrekening
(x € 1.000)

2009

							

2008

Huren

Swaps
ABN-AMRO 11946

5,335%

EUR 6M

06-08-02

01-08-04

01-08-14

-330

2.500

Woningen en woongebouwen

RABO 3872236

3,810%

EUR 6M

27-07-05

01-10-07

01-04-18

-432

7.500

Onroerende zaken niet zijnde woningen

20050728/0338

3,830%

EUR 6M

27-07-05

01-12-06

01-12-20

-133

7.500

20050728/0415

3,700%

EUR 6M

27-07-05

01-04-07

01-04-17

-369

7.500

Rabo 8632600

3,858%

EUR 3M

20-12-05

01-06-08

01-06-20

-336

7.500

		 huurderving wegens oninbaarheid

RABO 8952970

4,803%

EUR 3M

04-07-06

01-06-11

01-06-27

-412

7.500

		

Rabo 9226050

4,084%

EUR 3M

10-01-07

01-02-08

01-02-37

-397

7.500

Rabo 9226060

4,064%

EUR 3M

10-01-07

01-12-08

01-12-38

-167

7.500

TRV176645/87312

4,934%

EUR 3M

22-08-07

01-07-10

02-07-35

-1.288

10.000

Rabo 9553520

4,947%

EUR 3M

22-08-07

01-04-10

01-04-30

-857

7.500

BNG 197059

4,980%

EUR 3M

24-07-08

15-07-09

15-07-39

-1.006

5.000

Overige goederen, leveringen en diensten

BNG 197060

4,970%

EUR 3M

24-07-08

15-10-09

15-10-39

-942

5.000

Af: te verrekenen met huurders

BNG 197061

4,965%

EUR 3M

24-07-08

15-12-09

15-12-39

-906

5.000

BNG197062

4,965%

EUR 3M

24-07-08

15-03-10

15-03-40

-861

5.000

BNG 197063

4,960%

EUR 3M

24-07-08

15-05-10

15-05-40

-831

5.000

Af: vergoedingsderving wegens leegstand

BNG 197064

4,950%

EUR 3M

24-07-08

15-08-10

15-08-40

-784

5.000

			

BNG 197065

4,920%

EUR 3M

24-07-08

02-08-11

02-08-41

-1.292

10.000

ABN-AMRO 252892

4,510%

EUR 6M

10-05-06

14-03-09

14-03-19

-363

3.950

RABO H’veen

4,912%

EUR 3M

22-08-07

04-01-10

02-01-23

-600

7.500

Totaal swaps						

-12.306

123.950

Overheidsbijdragen

133.950

Jaarlijkse bijdrage WVG		

81

65

			

189

173

							
Totaal						

-12.296

79.088

76.290

2.879

2.303

		

81.967

78.593

Af: huurderving wegens leegstand

-2.417

-1.685

-301

-122

79.248

76.786

2009

2008

Vergoedingen
5.350

5.158

-362

-513

Af: afgedragen BTW op servicekosten

-

-21

Af: exploitatiesaldi vgj servicekosten

-

-83

-161

-110

4.827

4.432

2009
Vrijval egalisatierekening BWS-subsidie

2008

108

2009

108

2008

Verkoop onroerende zaken
Opbrengst verkopen bestaand bezit

10.260

16.504

Af: verkoopkosten		

-991

-1.301

Af: Boekwaarde		

-1.673

-2.377

			

7.596

12.826

		
Opbrengst verkopen nieuwbouw/overig

-

11.055

Kostprijs verkopen nieuwbouw /overig

-

-9.164

			

-

1.891

			

7.596

14.717
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2009

2009

2008

Gerealiseerde opbrengst onderhanden projecten
Ee-burg Leeuwarden		

3.281

6.619

844

-

Kûpersleantsje Terherne
Schansburg Gorredijk

      

2008

Overige waardeveranderingen materiële vaste activa
Aldeboarn woningen

529

-

97

-

Poppenwier woningen

2.322

-

Zurich woningen

1

-

412

-

Hemrik woningen

-301

-

-239

-

-33

-

Halbertsma villa Grou verkoop kavels
Teatskehûs Blauwhuis (dienstverlening)

71

-

Blauwhuis woningen

Ark en Reau Aldeboarn verkoop kavels

185

-

Gauw woningen

Frouwesân Leeuwarden		

-

4.218

Bolsward woonzorgcomplex

1.121

-

Overig		

-

110

Makkum woonzorgcomplex

216

-

			

7.115

10.947

2009

2008

Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf

Blauwhuis woonzorgcomplex

137

-

Westeinde Leeuwarden woningen

995

-

Zuiderburen Leeuwarden woningen

449

-

Drachten woningen

500

-

Overige woongelegenheden

Geactiveerde productie m.b.t. nieuwbouw koop-/huurwoningen

710

1.195

			

710

1.195

Overige niet woongelegenheden

2008

Afgeboekte projectkosten

-

643

-

4.813

Terugname bestaand bezit

Overige bedrijfsopbrengsten

		

Beheerdiensten		

54

-

Complexen bestaand bezit
Nieuwbouw Swettebuorren Aldeboarn

2009

2.152
-1.250

1.418

2.754

-3.463

-1.367

2.329

6.843

57

Overige		

257

317

			

311

374

2009

2008

Lasten onderhoud
Onderhoudsuitgaven (niet cyclisch)

2009

2008

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Afschrijving woningen en woongebouwen in exploitatie
Afschrijving niet zijnde woningen in exploitatie
Afschrijving onroerende zaken ten dienste van de exploitatie
			

10.136

6.254

5.958

Onderhoudsuitgaven (cyclisch)		

21.461

19.818

			

27.715

25.776

9.289

538

355

1.265

989

11.939

10.633

De onderhoudsuitgaven zijn te verdelen in:

2009

2008

Niveauverbeteringen		

14.606

11.494

Planmatig onderhoud		

16.544

13.772

Af: geactiveerd 		

-9.689

-5.448

Klachten- en mutatieonderhoud

6.254

5.958

			

27.715

25.776

2009

2008

Kosten uitbesteed werk
Ee-burg Leeuwarden

2.804

Kûpersleantsje Terherne

1.008

-

Schansburg Gorredijk

2.719

-

Halbertsma villa Grou kavels
Teatskehûs Blauwhuis (dienstverlening)
Ark en Reau Aldeboarn kavels
Frouwesân Leeuwarden
Overig
		

5.469

375

-

71

-

185

-

-

4.218

79

20

7.241

9.707
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Bijzondere waardeveranderingen van vlottende activa

2009

2008

Financiële baten en lasten

Diverse projecten		

121

-

Ee-burg algemene afwaardering

-

-1.200

			

121

-1.200

Rentebaten

2009

2008

Geactiveerde rente materiële vaste activa		
- Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling

Overige bedrijfslasten

2009

2008

Beheerkosten		
Overige personeelskosten

1.491

2.374

Huisvestingskosten

1.526

737

864

1.093

1.265

982

Leefbaarheid
Externe advieskosten en benchmarking
Accountantskosten

428

282

Communicatie en marketing

1.749

1.057

Automatiseringskosten

2.314

1.189

Bestuurskosten
Overige beheerkosten
Subtotaal beheerskosten

1.249

239

372

1.188

981

11.064

9.067

- Te vorderen subsidie BWS

56

56

- Overige financiële vaste activa

36

44

Rente op vorderingen

-

16

-9

557

1.332

2.646

Rente op liquide middelen
		

Rentelasten
Toegevoegde rente egalisatierekeningen:		
Rijksbijdragen

52

Leningen

Heffingen en zakelijke bedrijfslasten		

Rente kortlopende schulden		

4.431

4.098

Verzekeringen

362

284

Juridische kosten, incasso e.d.

116

58

-

190

80

89

475

-

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren
Contributie landelijke federatie
Bijdrage inzake ‘Vogelaarwijk’
Overige zakelijke bedrijfslasten
Subtotaal heffingen

705

157

6.169

4.876

56

Rente langlopende schulden		

		
Belastingen

1.973

Rente financiële vaste activa		

15.002

Overige
		

14.811

78

149

15.132

15.016

Belastingen
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

2009

2008

		
Exploitatielasten servicekosten		
Onderhoudskosten exploitatie leveringen en diensten
Af: uren eigen dienst
Verwarmingskosten
Elektrakosten

Acute belastingen (*)		

2.823

3.393

-508

-403

1.093

743

605

379

Waterkosten

216

69

Kosten/ premie glasverzekering

289

139

Overige directe exploitatielasten
Subtotaal exploitatielasten servicekosten

190

48

4.708

4.369

21.942

18.962

		
Totaal overige bedrijfslasten

Accountantshonoraria
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

2009

2008

Controle van de jaarrekening		

125

Andere controlewerkzaamheden

-

106
10

Fiscale advisering		

187

88

Andere niet-controlediensten		

116

78

			

428

282

Mutatie latente belastingen
Totaal		
(*) verschuldigde belasting 2009: 137 plus correctie uit 2008: 34

171

1.065

98

-2.844

269

-1.779

103

104
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Overige informatie

De verschuldigde winstbelasting is als volgt bepaald:

2009
Resultaat voor belastingen volgens de jaarrekening		

1.034

Bij: fiscaal niet aftrekbare kosten: 		
- Bijzondere waardeverminderingen
- Afschrijvingen
- Tijdelijke verschillen

Werknemers

2.450
10.877
63

			

Gedurende het jaar 2009 had de corporatie gemiddeld 194
13.390

Af: fiscaal aftrekbare kosten:		
- Overheidsbijdragen

werknemers in dienst. Dit aantal is gebaseerd op het aantal
fulltime equivalenten.

-189

- Resultaat projectontwikkeling

-3.922

- Afschrijving disagio op leningen o/g en derivaten

-1.358

- Resultaat verkochte woningen toepassing HIR

-5.908

- HIR

-1.964

Bestuurders en commissarissen
Per ultimo 2009 wordt het Bestuur gevormd door twee
Bestuurders die beiden voor onbepaalde tijd benoemd zijn.

			

-13.341

Belastbaar bedrag voor verliescompensatie 		

1.083

Fiscale verlies compensatie		

-503

toelichting wordt verwezen naar het verslag van de Raad van

Belastbaar bedrag boekjaar		

580

Toezicht waarin een paragraaf over de Bestuurdersbeloning is

		
Te betalen belasting 2009		

Voor het inkomensbeleid voor het Bestuur volgt Elkien de
aanbevelingen van Commissie Izeboud. Voor een nadere

opgenomen.
137

		

Specificatie per bestuurder

2009

Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt 20% over

		

belastbaar bedrag tot 0200.000 en 25,5% over belastbaar

A. Bonnema		

bedrag boven 0200.000. De lagere effectieve belastingdruk

Fiscaal inkomen (incl. fiscale waarde bedrijfsauto)

wordt veroorzaakt door het benutten van fiscale verlies

Pensioenpremie werknemers- en werkgeversaandeel

compensatie en fiscaal vrijgestelde winstbestanddelen.

		

Dit betreft ondermeer verschillen in de verwerking van

F.Th. de Groot		

resultaten uit projectontwikkeling, afschrijvingen op het

Fiscaal inkomen

vastgoed, de verwerking van interest en de fiscaal niet

Pensioenpremie werknemers- en werkgeversaandeel

aftrekbare heffing van het Centraal Fonds Volkshuisvesting.

		

141.032

2008

139.958

38.118

33.844

179.150

173.802

148.638

142.921

50.324

48.070

198.962

190.991

378.112

364.793

		
Na de fiscale verliescompensatie in 2009 resteert nog een te

Totaal

verrekenen fiscaal verlies van 02,1 miljoen.

		

De Belastingdienst heeft de stelling ingenomen dat het

Raad van Commissarissen

zogenaamde Bodemplaatarrest van toepassing is op de fiscale

		

positie van woningcorporaties. In de visie van de Belasting

Voorzitter

dienst kan dit betekenen dat onderhoudsuitgaven (na aftrek

Leden

van verbeteringsuitgaven) bij overschrijding van 20% van de
openingsbalanswaarde per 1/1/2008 (in basis 70% van de
WOZ waarde) volledig moeten worden geactiveerd.
De stelling van de Belastingdienst wordt nog niet ondersteund
door jurisprudentie en het is zeer de vraag of deze stelling
houdbaar is. Wij zijn van mening dat de stelling niet houdbaar
is voor de fiscale rechter. Uiteraard bestaat de kans dat de
rechter daar anders over denkt. Een honorering van deze
stelling kan een materieel effect op de jaarrekening hebben.
Op dit moment wordt door de Belastingdienst met de
Belastingadvieskantoren overleg gevoerd om te komen tot
een oplossing op dit punt.

2009

2008

12.000

7.500

8.000

5.000

105
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Teksten
Van Gruythuysen Tekstproducties, Oegstgeest

Accountantsverklaring

Eindredactie
Mettje Tinga, Elkien

Verklaring betreffende de jaarrekening

Vormgeving
Fris Bureau

Wij hebben de jaarrekening 2009 van Stichting Elkien te Heerenveen, bestaande uit de balans per 31 december 2009 en de winst-enverliesrekening over 2009 met de toelichting, gecontroleerd.

Drukwerk
Drukkerij Van der Eems

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van Stichting Elkien is verantwoordelijk voor het opmaken van deze jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient
weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de bepalingen inzake de jaarrekening en het
jaarverslag als opgenomen in artikel 26, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector en richtlijn 645 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern
beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze
geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor
financiële verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht
in overeenstemming met Nederlands recht en het controleprotocol in rubriek A van Bijlage III bij het Besluit beheer sociale-huursector.
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te
plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de
jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant,
waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico’s van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling
neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat
relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de
gegeven omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne
beheersingssysteem van de Stichting Elkien.
Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiële verslaggeving
en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van Stichting Elkien heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van
de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Elkien per 31
december 2009 en van het resultaat over 2009 in overeenstemming met artikel 26, eerste lid, van het Besluit beheer sociale-huursector en
richtlijn 645 van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften/en of voorschriften van regelgevende instanties
Op grond van de verplichting ingevolge artikel 28, sub a van het Besluit beheer sociale-huursector melden wij dat het jaarverslag, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4, BW.
Voorts merken wij op dat, op grond van artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens, is voldaan
aan de wettelijke verplichting tot vermelding van de informatie over topinkomens en dat, indien de toegelaten instelling financiële
ondersteuning heeft gegeven aan buitenlandse instellingen zoals bedoeld in de MG 2005-04 en MG 2008-03, hiervan melding is gemaakt in
de jaarrekening en het jaarverslag.
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